
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารศูนย์
กิจกรรมนิสิต ประจ าปีงบประมาณ 2561

1,490,400.00    1,490,400.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์
 คลีน เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061100094 2/10/2560

2 ขออนุมัติจัดเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง 
จ านวน 1 เคร่ือง ประจ าปี 2561

14,400.00        14,400.00 ตกลงราคา บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061100075 2/10/2560

3 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารหอพัก 14 
และหอพัก 15 มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปี 2561

990,000.00       990,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์
 คลีน เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061100003 2/10/2560

4 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการก าจัดปลวกอาคารศูนย์
กิจกรรมนิสิต ประจ าปี 2561

25,680.00        25,680.00 ตกลงราคา บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย 
จ ากัด

บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061100020 3/10/2560

5 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า โอลิมเปีย 1 
เคร่ือง

4,400.00          4,400.00 เฉพาะเจาะจง ที แอนด์ ที ออฟฟิศ ซัพพลาย ที แอนด์ ที ออฟฟิศ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061100132 9/10/2560

6 ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 6 อัน (5 รายการ) 1,100.00          1,100.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061100147 11/10/2560

7 ขออนุมัติจัดจ้างระบบบันทึกภาพมุมสูง แสง สีและเสียง 
จ านวน 1 งาน

35,000.00        35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเท
นเมนท์ จ ากัด

บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเทนเมนท์
 จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061100063 17/10/2560

8 ขอนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 64 แพ็ค 3,072.00          3,072.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061100234 17/10/2560

9 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 2 งาน (ดอกดาวเรือง และค่า
อุปกรณ์ท าความสะอาด)

17,500.00        17,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ และร้านน้ า
ฟ้าการ์เด้นท์

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ และร้านน้ าฟ้า
การ์เด้นท์

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061100230 17/10/2560

10 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 3*5 เมตร 1 ป้าย 
พร้อมติดต้ัง

2,700.00          2,700.00 เฉพาะเจาะจง PP. Sign Maker&Solution PP. Sign Maker&Solution เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061100235 17/10/2560

11 ขออนุมัติจัดท าสวิทกุญแจรถจักรยานยนต์ 1 ชุด 750.00            750.00 เฉพาะเจาะจง อู่แกละหาดวอน อู่แกละหาดวอน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061100253 18/10/2560

12 ขออนุมติจัดจ้างปรับต้ังบานประตูกระจกอลูมิเนียมบาน
สวิง จ านวน 2 ชุด

1,000.00          1,000.00 เฉพาะเจาะจง เทิดศักด์ิ  รัศมี เทิดศักด์ิ  รัศมี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061100329 24/10/2560

13 ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 18 อัน 2,960.00          2,960.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061100330 24/10/2560

14 ขอความเห็นชอบจัดซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววณัทสรณ์ นันทวัฒน์วริศ นางสาววณัทสรณ์ นันทวัฒน์วริศ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061100093 5/10/2560

15 ขอความเห็นชอบเสนอเข้าเล่มสันกาวไม่เคลือบ จ านวน 
2 รายการ

17,700.00        17,700.00 เฉพาะเจาะจง ต้นบุญการพิมพ์ ต้นบุญการพิมพ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061100101 6/10/2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

16 จ้างเหมาท าความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบ
นอกอาคารของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 
พ.ศ. 2561

3,945,400.00 3,945,400.00 ประกวดราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย ไฮ
คลาส อินเตอร์เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไฮคลาส
 อินเตอร์เซอร์วิส จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061100024 2/10/2560

17 จ้างเหมาซักชุดเคร่ืองนอนและท าความสะอาดห้องพัก
คอนโดบางแสน ช้ัน 12 ห้อง 6 (อาคารเสนาะ อูนากูล) 
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 
พ.ศ. 2561

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรชร รถจนาพล นางสาวอรชร รถจนาพล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061100006 2/10/2560

18 จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  ต้ังแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

3,226,800.00 3,226,800.00 ประกวดราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย ไฮ
คลาส อินเตอร์เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไฮคลาส
 อินเตอร์เซอร์วิส จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061100023 2/10/2560

19 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับใช้งาน
ในงานการเจ้าหน้าท่ี ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
 จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061100020 2/10/2560

20 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับใช้งาน
ในงานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ ต้ังแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
 จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061100019 2/10/2560

21 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับใช้งาน
ในหน่วยประชาสัมพันธ์ ต้ังแต่วันท่ี 1 - 31 ตุลาคม พ.ศ.
 2560

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
 จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061100016 2/10/2560

22 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2560 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

9,450.00 9,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
 จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061100014 2/10/2560

23 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานของผู้อ านวยการกองบริหารวิทยาเขต
จันทบุรี ต้ังแต่วันท่ี 1 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอดวานซ์ โปร
เฟสช่ันนอล เทคโนโลยี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอดวานซ์ โปร
เฟสช่ันนอล เทคโนโลยี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061100015 2/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

24 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง ส าหรับใช้งาน
ในห้องการเงินและพัสดุ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

25,200.00 25,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
 จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061100018 2/10/2560

25 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 เคร่ือง ส าหรับใช้ใน
ห้องเรียน ห้อง S208, S304, S305, S505, S506 ต้ังแต่
วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 
2561

63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
 จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061100022 2/10/2560

26 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 เคร่ือง ส าหรับใช้ใน
ห้องเรียน ห้อง S310, S410, S411, S407, S509 ต้ังแต่
วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 
2561

63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
 จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061100021 2/10/2560

27 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับติดต้ัง ณ
 ห้องการเงินและพัสดุ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
ถึงวันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2561

14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี-เวิร์ส ก๊อปป้ีเออร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ดี-เวิร์ส ก๊อปป้ีเออร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061100017 2/10/2560

28 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับติดต้ัง ณ
 ห้องธุรการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ต้ังแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเจกท์ แพลน จ ากัด บริษัท โปรเจกท์ แพลน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061100005 2/10/2560

29 จ้างเหมาท าความสะอาดสระว่ายน้ า ต้ังแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

192,000.00 192,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมะลิวัลย์ เสง่ียมโพธ์ิ นางมะลิวัลย์ เสง่ียมโพธ์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061100013 2/10/2560

30 จ้างตรวจเช็คบ ารุงรักษาลิฟต์ อาคารท่ีพักบุคลากร 
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 
พ.ศ. 2561

57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช เทคโนเซอร์วิส จ ากัด บริษัท ริช เทคโนเซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061100007 2/10/2560

31 จ้างตรวจเช็คบ ารุงรักษาลิฟต์โดยสาร อาคารเรียนรวม 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคาร 100 ปี สมเด็จ
พระศรีนครินทร์ (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง
วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561)

85,065.00 85,065.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช เทคโนเซอร์วิส จ ากัด บริษัท ริช เทคโนเซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061100002 2/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

32 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองส ารองไฟ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 7440-010-0001-5/47 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิคทรอน ยู.พี.เอส. (ไทย
แลนด์) จ ากัด

บริษัท วิคทรอน ยู.พี.เอส. (ไทย
แลนด์) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061100010 2/10/2560

33 จ้างรักษาและปรับปรุงสถานท่ีและภูมิทัศน์ ต้ังแต่วันท่ี 1
 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชขจร เปรมชนม์ นายเดชขจร เปรมชนม์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061100012 2/10/2560

34 จ้างส าเนาเอกสาร จ านวน 2 เคร่ือง (ต้ังแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561)

144,000.00 144,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061100001 2/10/2560

35 จ้างเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย จ านวน 2 คน 
ส าหรับรักษาความปลอดภัยในอาคารท่ีพักบุคลากร 
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

59,752.00 59,752.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ไฮ
คลาส อินเตอร์เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไฮคลาส
 อินเตอร์เซอร์วิส จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061100008 2/10/2560

36 จ้างเหมาก าจัดปลวก มด แมลง ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ทิวาพร สวัสดีมงคล น.ส. ทิวาพร สวัสดีมงคล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061100011 2/10/2560

37 จ้างเหมาจัดเก็บขยะภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา
เขตจันทบุรี ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30
 กันยายน พ.ศ. 2561

168,000.00 168,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนต าบลโขมง องค์การบริหารส่วนต าบลโขมง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061100027 2/10/2560

38 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จ านวน 
300 รีม

32,400.00 32,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอมร (เจ้ียฮ่ัวหยู) ร้านอมร (เจ้ียฮ่ัวหยู) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061100012 3/10/2560

39 จ้างเหมาตัดหญ้าภายในมหาวิทยาลัยและด้านหน้า
มหาวิทยาลัย

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุธารัตน์ ทัยอุบล น.ส. สุธารัตน์ ทัยอุบล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061100025 4/10/2560

40 จัดซ้ือข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ส าหรับเข้า
ร่วมพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลเน่ืองในโอกาสวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถบพิตร

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นินิ มาร์เก็ต ร้าน นินิ มาร์เก็ต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061100039 10/10/2560

Page 4



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

41 จัดซ้ือข้าวสารอาหารแห้ง เพ่ือใช้ในการเข้าร่วมงานพิธี
บ าเพ็ญกุศลเพ่ือถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นินิ มาร์เก็ต ร้าน นินิ มาร์เก็ต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061100058 11/10/2560

42 ซ้ือน้ ายาเติมหม้อน้ า รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 
2768 จบ

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้อยไดนาโม ร้าน น้อยไดนาโม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061100059 17/10/2560

43 จ้างซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์และเปล่ียนอะไหล่ รถยนต์
หมายเลขทะเบียน 40-0201 จบ

21,155.00 21,155.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี 
จ ากัด

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061100062 18/10/2560

44 จัดซ้ือพวงมาลา เพ่ือใช้ในการประกอบรัฐพิธีวันปิย
มหาราช ประจ าปี 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปรานี ป้องผล น.ส.ปราณี ป้องผล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061100061 18/10/2560

45 จ้างเปล่่ียนฝาครอบฟิวส์ รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 
1987 จบ

825.00 825.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี 
จ ากัด

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061100063 18/10/2560

46 จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กบร 162 จบ 2,050.00 2,050.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง ประกอบทรัพย์ นายบุญส่ง ประกอบทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061100065 18/10/2560

47 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับซ่อมบ ารุงท่ีล้างรถยนต์ของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 3 รายการ

2,530.00 2,530.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061100066 18/10/2560

48 เปล่ียนแบตเตอร่ี รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2768 
จบ

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยไดนาโม ร้านน้อยไดนาโม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061100064 18/10/2560

49 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 27 รายการ ส าหรับใช้งาน
ในส านักงานหอพักนิสิต 3 หอพัก

11,019.00 11,019.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอมร (เจ้ียฮ่ัวหยู) ร้านอมร (เจ้ียฮ่ัวหยู) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061100060 18/10/2560

50 จัดซ้ือ Anti Virus จ านวน 50 ตัว เพ่ือตรวจจับและ
ป้องกันไวรัสเคร่ือมคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าท่ีกองบริหาร
วิทยาเขตจันทบุรี

39,950.00 39,950.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส คลินิก คอม โดย เนส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061100083 20/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

51 จัดซ้ือป๊ัมสูบน้ าแบบหางจุ่ม ขนาด 2 น้ิว พร้อมแท่น 
จ านวน 1 ชุด

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ยู่เซ่งฮวด ร้าน ยู่เซ่งฮวด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061100077 20/10/2560

52 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP 125A จ านวน 4 กล่อง เพ่ือ
ใช้งานในห้องธุรการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอมร (เจ้ียฮ่ัวหยู) ร้านอมร (เจ้ียฮ่ัวหยู) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061100082 20/10/2560

53 จัดซ้ือเคร่ืองบันทึกภาพกล้องวงจรปิด และกล้องวงจรปิด
 ส าหรบติดต้ังท่ีอาคารท่ีพักบุคลากร

97,700.00 97,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอดวานซ์ โปร
เฟสช่ันนอล เทคโนโลยี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอดวานซ์ โปร
เฟสช่ันนอล เทคโนโลยี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061100028 31/10/2560

54 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 เคร่ือง ส าหรับใช้ใน
ห้องการเงินและพัสดุ ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

57,750.00 57,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
 จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061100026 30/10/2560

55 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับหน่วย
ซ่อมบ ารุงฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้ังแต่วันท่ี 1 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561

16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
 จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061100025 30/10/2560

56 ตรวจเช็คระยะการใช้งานและเปล่ียนอะไหล่ รถยนต์
หมายเลขทะเบียน กง 8068 จบ (เลขไมล์ 565,000 
กิโลเมตร)

10,278.42 10,278.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าจันทบุรี (1972) ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด

บริษัท โตโยต้าจันทบุรี (1972) ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061100074 20/10/2560

57 ซ่อมแซมเคร่ืองส ารองไฟฟ้าส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(เปล่ียนแบตเตอร่ี) จ านวน 21 เคร่ือง

20,790.00 20,790.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคจีพี เทค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคจีพี เทค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061100084 20/10/2560

58 ซ้ือโช้คประตูบานสวิง จ านวน 4 ชุด ส าหรับเปล่ียน
ประตูห้อง S 105 และประตูทางข้ึนอาคาร 100 ปีฯ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนาภัทธอลูมิเนียม ร้าน ธนาภัทธอลูมิเนียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061100076 20/10/2560

59 ซ่อมบ ารุงรักษาและเปล่ียนอะไหล่ รถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน บธ 9398 จบ

13,251.95 13,251.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี 
จ ากัด

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061100075 20/10/2560

60 จัดซ้ือพัดลมต้ังพ้ืน ขนาด 16 น้ิว จ านวน 20 ตัว 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะเบสท์ 1 อีเล็คทริค 
ซิต้ี จ ากัด

บริษัท เดอะเบสท์ 1 อีเล็คทริค ซิต้ี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061100067 20/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

61 จัดซ้ือร้ัวพลาสติก ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ส าหรับ
ตกแต่งภูมิทัศน์ด้านหน้าประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย

7,650.00 7,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรสุดาพันธ์ุไม้ ร้านพรสุดาพันธ์ุไม้ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061100079 20/10/2560

62 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับใช้ในการจัดโครงการเทาทอง
คืนถ่ิน

1,065.00 1,065.00 เฉพาะเจาะจง สินทวีพานิช สินทวีพานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061100086 27/10/2560

63 จ้างเหมายานพาหนะเพ่ือรับ - ส่ง บุคลากร เข้าร่วมจัด
นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ม.บูรพา จ.ชลบุรี 
วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061100088 30/10/2560

64 ของรางวัล เพ่ือใช้ในการจัดโครงการวิทย์-ศิลป์เกมส์ 1,288.00 1,288.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผ้ึงน้อย ร้านผ้ึงน้อย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061100098 31/10/2560

65 เช่าเต๊นท์ เพ่ือใช้ในการจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ 3 
คณะ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิพันธ์ุ ทับทอง นายอภิพันธ์ุ ทับทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061100096 31/10/2560

66 เช่าเคร่ืองเสียง เพ่ือใช้ในการจัดโครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์ 3 คณะ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิพันธ์ุ ทับทอง นายอภิพันธ์ุ ทับทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061100097 31/10/2560

67 อุปกรณ์กีฬา เพ่ือใช้ในการจัดโครงการวิทย์-ศิลป์เกมส์ 5,590.00 5,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.โอ.สปอร์ต ร้าน พี.โอ.สปอร์ต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061100100 31/10/2560

68 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการจัดโครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์ 3 คณะ

1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.โอ.สปอร์ต ร้าน พี.โอ.สปอร์ต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061100095 31/10/2560

69 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือใช้ในการจัดโครงการกีฬา
สานสัมพันธ์ 3 คณะ

1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ โรงพิมพ์จิรเมธ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061100094 31/10/2560

70 จ้างท าพวงหรีด เพ่ือใช้ส าหรับร่วมงานสวดพระอภิธรรม
ศพ ศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะเพียรชัย (อดีตอุปนายก
สภามหาวิทยาลัย)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปรานี ป้องผล นางปรานี ป้องผล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061100092 31/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

71 จ้างท าพานพุ่ม เพ่ือใช้ส าหรับร่วมงานพฺ่ธีสดุดีวีรกรรม ''
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ'' คร้ังท่ี 13

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นางปรานี ป้องผล นางปรานี ป้องผล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061100093 31/10/2560

72 วัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในการจัดโครงการวิทย์-ศิลป์เกมส์ 1,872.00 1,872.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อมร จันทบุรี บจก.อมร จันทบุรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061100099 31/10/2560

73 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหนังสือพิมพ์ จ านวน 346 วัน 6,940.00 6,940.00 เฉพาะเจาะจง โชคชัยเซ็นเตอร์ โชคชัยเซ็นเตอร์ มีคุณภาพ ราดาต่ าสุด PR0209061100015 11/10/2017

74 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายไวนิล ถวายความอาลัย ร.9 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท จ ากัด บริษัท ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท จ ากัด บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061100018 16/10/2017

75 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมายามเจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัย

1,973,000.00 1,973,000.00 ตกลงราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีวีเค
 จ ากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีวีเค 
จ ากัด

บริการดี ราคาต่ าสุด PO0209061100003 17/10/2017

76 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาท าความสะอาด
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

1,155,000.00 1,155,000.00 ตกลงราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีวีเค
 จ ากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีวีเค 
จ ากัด

บริการดี ราคาต่ าสุด PO0209061100004 17/10/2017

77 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเช่าระบบนับคน 77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ 
จ ากัด

บริษัท ดิจิตอล แอสโซซิเอทส์ จ ากัด ระบบใช้งานได้ดีและต้องใช้อย่าง
ต่อเน่ือง

PO0209061100005 17/10/2017

78 ขออนุมัติจ้างและขอเบิกเงินค่าจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารท่ี
พักบุคลากรและนิสิต พร้อมระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

38,320,400.00 38,320,400.00 ประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตาม
หลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงการคลัง
ก าหนด

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์น
คีย์ จ ากัด

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด PO0209061100010 20/10/2017

79 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารท่ีพัก
บุคลากรและนิสิต พร้อมระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

24,305,400.00 24,305,400.00 ประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตาม
หลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงการคลัง
ก าหนด

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์น
คีย์ จ ากัด

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด PO0209061100008 19/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

80 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารท่ีพัก
บุคลากรและนิสิต พร้อมระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

19,866,700.00 19,866,700.00 ประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตาม
หลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงการคลัง
ก าหนด

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์น
คีย์ จ ากัด

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด PO0209061100009 20/10/2017

81 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาย้ายแอร์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง พุทธชาติซัพพลาย พุทธชาติซัพพลาย บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061100027 19/10/2017

82 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างท าพวงมาลาถวาย
ราชสักการะ ในวันท่ี 23 ตุลาคม 2560

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รัตนาภรณ์พูนทรัพย์ (นกดอกไม้
สด)

รัตนาภรณ์พูนทรัพย์ (นกดอกไม้สด) PR0209061100031 20/10/2017

83 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมารถ ส าหรับส่ง
นิสิตกลับมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ท่ีไปเล่นดนตรีไทย
 ร่วมงานถวายดอกไม้จันทร์ ในวันท่ี 26 ตุลาคม 2560

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย์ อัฒโน นายไพวัลย์ อัฒโน บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061100036 25/10/2017

84 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างท าป้ายห้ามสูบบุหร่ี 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท จ ากัด บริษัท ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท จ ากัด บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061100034 25/10/2017

85 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าต้นดาวเรือง (จ านวน 200
 ต้น)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูริช นุชพงษ์ นายภูริช นุชพงษ์ คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061100037 25/10/2017

86 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์
 ขอเชิญประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทร์

2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท จ ากัด บริษัท ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท จ ากัด บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061100035 25/10/2017

87 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างก าจัดปลวก 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย 
จ ากัด

บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จ ากัด บริการดี ราคาต่ าสุด PO0209061100011 30/10/2017

88 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน
พฤษจิกายน พ.ศ.2560

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร 
จ ากัด

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PO0209061100012 31/10/2017

89 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารหอพักเทา-ทอง 3 257,880.00 300,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์
 คลีน เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061100001 2/10/2560

90 จ้างเหมาก าจัดปลวกโครงการหอพักเทา-ทอง ต้ังแต่ ต.ค.
 60 - ก.ย. 61

300,000.00 410,000.00 ตกลงราคา บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส 
(2009) จ ากัด

บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061100002 2/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

91 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาลิฟต์หอพักเทา-ทอง 4 ต้ังแต่
 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61

199,020.00 199,020.00 ตกลงราคา บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) 
จ ากัด

บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061100003 2/10/2560

92 เช่าบริการสัญญาณเคเบิลทีวี โครงการหอพักเทา-ทอง 
ต้ังแต่ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61

14,400.00 14,400.00 ตกลงราคา บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061100004 2/10/2560

93 ขอซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 4 26,429.00 26,429.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061100005 17/10/2560

94 ขอซ่อมแซมบานประตูกระจก หอพักเทา-ทอง 4 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเทิดศักด์ิ  รัศมี นายเทิดศักด์ิ  รัศมี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061100009 11/10/2560

95 ขอจัดซ้ือวัสดุ 26,903.00 26,903.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061100006 17/10/2560

96 ขอซ่อมแซมโคมไฟบริเวณร้ัวหอพักเทา-ทอง 4 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี  เน่ืองจ านงค์ นางสาวสุมารี  เน่ืองจ านงค์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061100017 12/10/2560

97 ขอซ่อมแซมพัดลมโคจร 1,570.00 1,570.00 เฉพาะเจาะจง นายวันดี  แสงใส นายวันดี  แสงใส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061100018 12/10/2560

98 ขอซ้ือกระจกบานเกล็ด 9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061100020 12/10/2560

99 ขอจ้างเหมาซ่อมพัดลมโคจร 4,950.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง นายวันดี  แสงใส นายวันดี  แสงใส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061100023 19/10/2560

100 ขอซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพักเทา-ทอง ๓ 21,721.00 21,721.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061100008 27/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

101 ขอจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์ นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061100009 31/10/2560

102 ขอจัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061100026 24/10/2560

103 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 240,000.00       240,000.00 เฉพาะเจาะจง Mr.Salman Faris Rahman Mr.Salman Faris Rahman เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061100022 2/10/2560

104 ขออนุมัติจ้างท าอาหารกลางวัน ในวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2560

10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัจนพร ค าเจริญ   ราคา
เสนอ 10,800 บาท

นางสาววัจนพร ค าเจริญ            
ราคาจ้าง 10,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100006 2/10/2560

105 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสหศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และบริเวณโดยรอบของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

595,000.00 595,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์
 คลีน เซอร์วิส             ราคา
เสนอ 595,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส                         
ราคาจ้าง 595,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061100003 2/10/2560

106 ขออนุมัติจัางท าอาหารกลางวัน ในวันท่ี 7 - 8 ตุลาคม 
พ.ศ. 2560 (ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ)

21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัจนพร ค าเจริญ    ราคา
เสนอ 21,600 บาท

นางสาววัจนพร ค าเจริญ         
ราคาจ้าง 21,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100017 7/10/2560

107 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา และงานภาควิชานิติศาสตร์ ประจ าเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2560 (นางสาวลักษณารีย์  สุริศร)

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักษณารีย์ สุริศร   ราคา
เสนอ 9,500 บาท

นางสาวลักษณารีย์ สุริศร           
ราคาจ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100031 11/10/2560

108 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคลของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ.
 2560  (นางสาวรุจิเรศ  เรืองสวัสด์ิ)

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ   ราคา
เสนอ 9,500 บาท

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ      ราคา
จ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100030 11/10/2560

109 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืมของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์                 
ราคาเสนอ 2,800 บาท

ร้านสุภรณ์ทิพย์                  ราคา
ซ้ือ 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100028 11/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

110 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานการเงินและ
บัญชีของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2560 (นายจตุรพัฒน์  ขจรไกรเลิศ)

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุรพัฒน์ ขจรไกรเลิศ     
ราคาเสนอ 9,500 บาท

นายจตุรพัฒน์ ขจรไกรเลิศ    ราคา
จ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100034 11/10/2560

111 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 (นายบูรพา  แก้วแหวน)

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา  แก้วแหวน        ราคา
เสนอ 9,500 บาท

นายบูรพา  แก้วแหวน           ราคา
จ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100036 11/10/2560

112 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการของ
คระรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2560 (นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ)

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ   
ราคาเสนอ 9,500 บาท

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ     
ราคาจ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100037 11/10/2560

113 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน
 และงานห้องสมุดของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 (นางสาวสุทธิดาพร  
สุทธิศัย)

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุทธิดาพร สุทธิศัย    ราคา
เสนอ 9,500 บาท

น.ส. สุทธิดาพร สุทธิศัย          
ราคาจ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100032 11/10/2560

114 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์
ของคระรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2560 (นายธีรวัฒน์  ฉันทโสภณ)

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ    ราคา
เสนอ 9,500 บาท

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ       ราคา
จ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100035 11/10/2560

115 ขอนุมัติจ้างถ่ายเอกสารของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

55,177.60 55,177.60 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ   
ราคาเสนอ 55,177.60 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ   ราคา
จ้าง 55,177.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100051 12/10/2560

116 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารเล่มงบประมาณเงินรายได้และ
งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจ าปี 2561

2,648.00 2,648.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลภัสรินทร์ สุขสุวรรณพร 
 ราคาเสนอ 2,648 บาท

นางสาวลภัสรินทร์ สุขสุวรรณพร 
ราคาจ้าง 2,648 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100060 16/10/2560

117 ขออนุมัติจัดซ้ือค่าอุปกรณ์ส านักงานของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

12,942.83 12,942.83 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาเสนอ 12,942.83 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)  
ราคาซ้ือ 12,948.83 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100072 19/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

118 ขออนุ่มัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ Hp PB-05A ของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป
  ราคาเสนอ 10,700 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป
ราคาซ้ือ 10,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100070 19/10/2560

119 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก (โครงการแลกเปล่ียนนิสิต
ระดับปริญญาตรีระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
กับ The Governance Institule of Hone Affairs 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในวันท่ี 14-22 ต.ค. 60)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยเบญจรงค์          ราคา
เสนอ 2,000 บาท

ร้านไทยเบญจรงค์                
ราคาซ้ือ 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100066 19/10/2560

120 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองประกอบกฐินพระราชทาน 
(โครงการทอดถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดบ้านใน
บน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี วันท่ี 21-22 ต.ค. 2560)

22,640.00 22,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวัชรภัณฑ์                   
ราคาเสนอ 22,600 บาท

ร้านวัชรภัณฑ์                       
ราคาซ้ือ 22,640  บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100065 19/10/2560

121 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์และหมึกพิมพ์เคร่ือง
ถ่ายเอกสารของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

51,400.00 51,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย        ราคา
เสนอ 51,400 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย            
ราคาซ้ือ 51,400  บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061100010 19/10/2560

122 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน 
จธบ 807 ชลบุรี

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร
ราคาเสนอ 100 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานครราคา
ซ้ือ 90 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100073 20/10/2560

123 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (นายบูรพา  แก้ว
แหวน)

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา  แก้วแหวน        ราคา
เสนอ 11,000 บาท

นายบูรพา  แก้วแหวน           ราคา
จ้าง 11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061100014 27/10/2560

124 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านบุคคลของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 (นางสาวรุจิเรศ  เรืองสวัสด์ิ)

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ   ราคา
เสนอ 11,000 บาท

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ      ราคา
จ้าง 11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061100012 27/10/2560

125 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (มติชน และ The Nation) 1,200.00 1,200.00 ตกลงราคา ร้าน เพลินอารมณ์            ราคา
เสนอ 1,200 บาท

ร้าน เพลินอารมณ์                  
ราคาซ้ือ 1,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100113 27/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

126 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและงานภาควิชานิติศาสตร์ของคระ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 (นางสาวลักษณารีย์  สุริศร)

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักษณารีย์ สุริศร       
ราคาเสนอ 11,000 บาท

นางสาวลักษณารีย์ สุริศร           
ราคาจ้าง 11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061100015 27/10/2560

127 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (นายธีรวัฒน์  ฉันทโสภณ)

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ    ราคา
เสนอ 11,000 บาท

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ       ราคา
จ้าง 11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061100011 27/10/2560

128 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคปฏิบัติงานด้านงานวิชาการของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 (นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ)

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ   
ราคาเสนอ 11,000 บาท

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ     
ราคาจ้าง 11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061100013 27/10/2560

129 ขออนุมัติจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชี
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (นายจตุรพัฒน์  ขจรไกรเลิศ)

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุรพัฒน์ ขจรไกรเลิศ     
ราคาเสนอ 11,000 บาท

นายจตุรพัฒน์ ขจรไกรเลิศ    ราคา
จ้าง 11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061100017 31/10/2560

130 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4  ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ   
ราคาเสนอ 54,000.00 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ   ราคา
จ้าง 54,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061100018 31/10/2560

131 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาบริการป้องกันก าจัด
ปลวก

33,600.00 33,600.00 ตกลงราคา บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส 
(2009) จ ากัด

บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009) 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061100024 2/10/2560

132 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาบริการสมาชิกเคเบิลทีวี 19,200.00 19,200.00 ตกลงราคา บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061100025 2/10/2560

133 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 1,988,235.00 1,988,235.00 ประกวดราคา บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061100002 2/10/2560

134 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 1,646,400.00 1,646,400.00 ประกวดราคา บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061100044 2/10/2560

135 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 1,356,480.00 1,356,480.00 ประกวดราคา บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061100043 2/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

136 ขอเสนอซ้ือ/จ้าง 2,575.01 2,575.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061100111 6/10/2560

137 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 3,080,000.00 3,080,000.00 ประกวดราคา บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061100053 16/10/2560

138 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 415,000.00 415,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ซอฟท์แวร์ จ ากัด บริษัท สตาร์ซอฟท์แวร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061100081 19/10/2560

139 ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ้างและขอเบิกเงิน 300.00 300.00 ตกลงราคา บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061100361 30/10/2560

140 ขออนุมัติจ้างท าอาหารกลางวัน ในวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 
2560

10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัจนพร ค าเจริญ   ราคา
เสนอ 10,800 บาท

นางสาววัจนพร ค าเจริญ            
ราคาจ้าง 10,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100006 2/10/2560

141 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสหศึกษาคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และบริเวณโดยรอบของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

595,000.00 595,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์
 คลีน เซอร์วิส             ราคา
เสนอ 595,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส                         
ราคาจ้าง 595,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061100003 2/10/2560

142 ขออนุมัติจัางท าอาหารกลางวัน ในวันท่ี 7 - 8 ตุลาคม 
พ.ศ. 2560 (ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ)

21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววัจนพร ค าเจริญ    ราคา
เสนอ 21,600 บาท

นางสาววัจนพร ค าเจริญ         
ราคาจ้าง 21,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100017 7/10/2560

143 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา และงานภาควิชานิติศาสตร์ ประจ าเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2560 (นางสาวลักษณารีย์  สุริศร)

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักษณารีย์ สุริศร   ราคา
เสนอ 9,500 บาท

นางสาวลักษณารีย์ สุริศร           
ราคาจ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100031 11/10/2560

144 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคลของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ.
 2560  (นางสาวรุจิเรศ  เรืองสวัสด์ิ)

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ   ราคา
เสนอ 9,500 บาท

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ      ราคา
จ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100030 11/10/2560

145 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืมของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์                 
ราคาเสนอ 2,800 บาท

ร้านสุภรณ์ทิพย์                  ราคา
ซ้ือ 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100028 11/10/2560

Page 15



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

146 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานการเงินและ
บัญชีของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2560 (นายจตุรพัฒน์  ขจรไกรเลิศ)

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุรพัฒน์ ขจรไกรเลิศ     
ราคาเสนอ 9,500 บาท

นายจตุรพัฒน์ ขจรไกรเลิศ    ราคา
จ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100034 11/10/2560

147 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 (นายบูรพา  แก้วแหวน)

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา  แก้วแหวน        ราคา
เสนอ 9,500 บาท

นายบูรพา  แก้วแหวน           ราคา
จ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100036 11/10/2560

148 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการของ
คระรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2560 (นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ)

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ   
ราคาเสนอ 9,500 บาท

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ     
ราคาจ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100037 11/10/2560

149 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน
 และงานห้องสมุดของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 (นางสาวสุทธิดาพร  
สุทธิศัย)

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุทธิดาพร สุทธิศัย    ราคา
เสนอ 9,500 บาท

น.ส. สุทธิดาพร สุทธิศัย          
ราคาจ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100032 11/10/2560

150 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์
ของคระรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2560 (นายธีรวัฒน์  ฉันทโสภณ)

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ    ราคา
เสนอ 9,500 บาท

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ       ราคา
จ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100035 11/10/2560

151 ขอนุมัติจ้างถ่ายเอกสารของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
 ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

55,177.60 55,177.60 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ   
ราคาเสนอ 55,177.60 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ   ราคา
จ้าง 55,177.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100051 12/10/2560

152 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารเล่มงบประมาณเงินรายได้และ
งบประมาณเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจ าปี 2561

2,648.00 2,648.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลภัสรินทร์ สุขสุวรรณพร 
 ราคาเสนอ 2,648 บาท

นางสาวลภัสรินทร์ สุขสุวรรณพร 
ราคาจ้าง 2,648 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100060 16/10/2560

153 ขออนุมัติจัดซ้ือค่าอุปกรณ์ส านักงานของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

12,942.83 12,942.83 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาเสนอ 12,942.83 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)  
ราคาซ้ือ 12,948.83 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100072 19/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

154 ขออนุ่มัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ Hp PB-05A ของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป
  ราคาเสนอ 10,700 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป
ราคาซ้ือ 10,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100070 19/10/2560

155 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก (โครงการแลกเปล่ียนนิสิต
ระดับปริญญาตรีระหว่างคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
กับ The Governance Institule of Hone Affairs 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในวันท่ี 14-22 ต.ค. 60)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยเบญจรงค์          ราคา
เสนอ 2,000 บาท

ร้านไทยเบญจรงค์                
ราคาซ้ือ 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100066 19/10/2560

156 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองประกอบกฐินพระราชทาน 
(โครงการทอดถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดบ้านใน
บน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี วันท่ี 21-22 ต.ค. 2560)

22,640.00 22,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวัชรภัณฑ์                   
ราคาเสนอ 22,600 บาท

ร้านวัชรภัณฑ์                       
ราคาซ้ือ 22,640  บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100065 19/10/2560

157 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์และหมึกพิมพ์เคร่ือง
ถ่ายเอกสารของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

51,400.00 51,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย        ราคา
เสนอ 51,400 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย            
ราคาซ้ือ 51,400  บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061100010 19/10/2560

158 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน 
จธบ 807 ชลบุรี

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร
ราคาเสนอ 100 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานครราคา
ซ้ือ 90 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100073 20/10/2560

159 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (นายบูรพา  แก้ว
แหวน)

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา  แก้วแหวน        ราคา
เสนอ 11,000 บาท

นายบูรพา  แก้วแหวน           ราคา
จ้าง 11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061100014 27/10/2560

160 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านบุคคลของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 (นางสาวรุจิเรศ  เรืองสวัสด์ิ)

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ   ราคา
เสนอ 11,000 บาท

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ      ราคา
จ้าง 11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061100012 27/10/2560

161 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ (มติชน และ The Nation) 1,200.00 1,200.00 ตกลงราคา ร้าน เพลินอารมณ์            ราคา
เสนอ 1,200 บาท

ร้าน เพลินอารมณ์                  
ราคาซ้ือ 1,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061100113 27/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

162 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและงานภาควิชานิติศาสตร์ของคระ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2560 (นางสาวลักษณารีย์  สุริศร)

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักษณารีย์ สุริศร       
ราคาเสนอ 11,000 บาท

นางสาวลักษณารีย์ สุริศร           
ราคาจ้าง 11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061100015 27/10/2560

163 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (นายธีรวัฒน์  ฉันทโสภณ)

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ    ราคา
เสนอ 11,000 บาท

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ       ราคา
จ้าง 11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061100011 27/10/2560

164 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคปฏิบัติงานด้านงานวิชาการของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 (นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ)

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ   
ราคาเสนอ 11,000 บาท

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ     
ราคาจ้าง 11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061100013 27/10/2560

165 ขออนุมัติจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชี
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (นายจตุรพัฒน์  ขจรไกรเลิศ)

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุรพัฒน์ ขจรไกรเลิศ     
ราคาเสนอ 11,000 บาท

นายจตุรพัฒน์ ขจรไกรเลิศ    ราคา
จ้าง 11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061100017 31/10/2560

166 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4  ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ   
ราคาเสนอ 54,000.00 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ   ราคา
จ้าง 54,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061100018 31/10/2560

167 ขอซ้ือหนังสือพิมพ์ 62,125.00        62,125.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพลินอารมณ์ ร้าน เพลินอารมณ์ เป็นร้านท่ีมีคุณภาพ PO0500061100004 2/10/2560

168 ขอจ้างดูบ ารุงรักษาและแก้ไขลิฟท์โดยสาร 55,640.00        55,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด เป็นบริษัทท่ีมีคุณภาพ PO0500061100005 2/10/2560

169 ขอจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารเรียนของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1,922,400.00    1,922,400.00 ตกลงราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.
เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จ ากัด

เป็นบริษัทท่ีมีคุณภาพ PO0500061100001 2/10/2560

170 จ้างเหมาบริการป้องกัน ก าจัด ปลวกหนู อาคารเรียน 60
 พรรษามหาราชินี 2 และอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์(ตึกศาสตราจารย์กระแสร์ มาลยาภรณ์)

99,000.00        99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส 
(2009) จ ากัด

บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009) 
จ ากัด

เป็นบริษัทท่ีมีคุณภาพ PO0500061100003 2/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

171 ค่าจ้างดูแลต้นไม้ สวนหย่อม  สระน้ า  ลานจอดรถและ
สภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

398,000.00       398,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เงินทรัพย์ 
คลีนน่ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เงินทรัพย์ คลี
นน่ิง

เป็นบริษัทท่ีมีคุณภาพ PO0500061100002 2/10/2560

172 ขอจ้างท าป้ายไวนิลโครงการบรรยายพิเศษ การจัดการ
ด้านการท่องเท่ียวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และ
ส่ิงแวดล้อม ของรัฐวิคตอเรีย เครือรัฐออสเตรเลีย

2,000.00          2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ รับจ้างท าป้ายไวนิลท่ีมีคุณภาพ PR0500061100040 20/10/2560

173 ขอซ่อมบ ารุงรถตู้คณะฯ 17,403.06        17,403.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด เป็นศูนย์บริการ ท่ีมีคุณภาพได้รับ
มาตรฐาน

PO0500061100006 25/10/2560

174 ขอเปล่ียนแมคเนติคคอนแทรคเตอร์ 3,745.00          3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด เป็นบริษัทท่ีมีคุณภาพ PR0500061100055 31/10/2560

175 ขอเช่าเหมารถบัสโครงการศึกษาดูงานแหล่งการจัดการ
เอกสารจดหมายเหตุและพิพิธพันธ์

16,000.00        16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด มีการบริการท่ีดี   มีคุณภาพ PO0500061100007 2/11/2560

176 ขอซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
2,643.00

นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 2,643.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100002 3/10/2560

177 ขอด าเนินการจัดซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
3,038.00

นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,038.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100026 10/10/2560

178 ขอซ้ือน้ าด่ืม 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา 480.00

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
 480.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100028 11/10/2560

179 ขอด าเนินการจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist 5,000.00 Kalaya Florist 5,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100053 16/10/2560

180 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษาลิฟต์ ''ฮิตาชิ'' ณ
 อาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์

33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 33,000.00

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 33,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061100011 16/10/2560

181 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่าง 280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง นางเชาว์ พวงพลับ 280.00 นางเชาว์ พวงพลับ 280.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100043 16/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

182 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการท าความสะอาดและดูแลพืช
สวนบริเวณรอบอาคารคณะพยาบาลศาสตร์

2,412,000.00 2,412,000.00 ประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตาม
หลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงการคลัง
ก าหนด

1. บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 
2,412,000.00
2. บริษัท รักษาความปลอดภัย 
เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ากัด 
2,418,000.00

บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 2,412,000.00 เสนอราคาต่ าสุด และไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

PO0400061100001 16/10/2560

183 ขออนุมัติส่ังท าตรายาง 2,386.10 2,386.10 เฉพาะเจาะจง ศรีศิลปการพิมพ์ 2,386.10 ศรีศิลปการพิมพ์ 2,386.10 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100041 16/10/2560

184 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษาลิฟต์ ''มิตซูบิชิ''
 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 
คณะพยาบาลศาสตร์

32,956.00 32,956.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 32,956.00

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 32,956.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061100012 16/10/2560

185 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษาลิฟต์ ''ฟูจิเทค'' 
อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์

29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด 29,960.00

บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด 29,960.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061100010 16/10/2560

186 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการก าจัดปลวก จ านวน 5 อาคาร 107,000.00 107,000.00 ตกลงราคา บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย 
จ ากัด 107,000.00

บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จ ากัด
 107,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061100009 16/10/2560

187 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ 194,280.00 194,280.00 ตกลงราคา นายเปรียญ   เมฆประดับ 
194,280.00

นายเปรียญ   เมฆประดับ 
194,280.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061100006 16/10/2560

188 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ 180,000.00 180,000.00 ตกลงราคา นางกุลทรัพย์ ติวากุลพิพัฒน์ 
180,000.00

นางกุลทรัพย์ ติวากุลพิพัฒน์ 
180,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061100003 16/10/2560

189 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ 151,440.00 151,440.00 ตกลงราคา นายวิโรจน์  วงษ์เสถียร 
151,440.00

นายวิโรจน์  วงษ์เสถียร 151,440.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061100004 16/10/2560

190 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ 138,600.00 138,600.00 ตกลงราคา นายกิตติพศ ทูปิยะ 138,600.00 นายกิตติพศ ทูปิยะ 138,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061100007 16/10/2560

191 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ 129,480.00 129,480.00 ตกลงราคา นางรมณ บุญสาย 129,480.00 นางรมณ บุญสาย 129,480.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061100002 16/10/2560

192 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ 88,320.00 88,320.00 ตกลงราคา นางสาววาศนา  สามกิจ 
88,320.00

นางสาววาศนา  สามกิจ 88,320.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061100005 16/10/2560

193 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาด 88,320.00 88,320.00 ตกลงราคา นางอุษา  กิจสิพงษ์ 88,320.00 นางอุษา  กิจสิพงษ์ 88,320.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061100008 16/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

194 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 9,544.00 9,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
9,544.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
9,544.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100067 17/10/2560

195 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่าง 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชานันท์ ปุ้ยเจริญ 
4,500.00

นางสาวณิชานันท์ ปุ้ยเจริญ 4,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100073 17/10/2560

196 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่าง 840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง นางเชาว์ พวงพลับ 600.00 นางเชาว์ พวงพลับ 600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100079 17/10/2560

197 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่าง 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง นางเชาว์ พวงพลับ 680.00 นางเชาว์ พวงพลับ 680.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100070 17/10/2560

198 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่าง 440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง นางเชาว์ พวงพลับ 440.00 นางเชาว์ พวงพลับ 440.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100078 17/10/2560

199 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่าง 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางเชาว์ พวงพลับ 270.00 นางเชาว์ พวงพลับ 270.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100071 17/10/2560

200 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
9,000.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
9,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100066 17/10/2560

201 ขออนุมัติด าเนินการจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง จิรโรจน์ แอร์ &เซอร์วิส 9,000.00 จิรโรจน์ แอร์ &เซอร์วิส 9,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100080 17/10/2560

202 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่าง 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง นางเชาว์ พวงพลับ 200.00 นางเชาว์ พวงพลับ 200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100077 17/10/2560

203 ขออนุมัติซ้ืออาหารกลางวัน 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางร าพึง ซุ่นไล้ 3,750.00 นางร าพึง ซุ่นไล้ 3,750.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100074 17/10/2560

204 ขออนุมัติซ้ืออาหารกลางวัน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Open House 845.00 ร้าน Open House 845.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100072 17/10/2560

205 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดงาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 258.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 258.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100075 17/10/2560

206 ขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 8,193.00 8,193.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 6,726.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 6,726.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100069 17/10/2560

207 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่าง 280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง นางเชาว์ พวงพลับ 280.00 นางเชาว์ พวงพลับ 280.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100076 17/10/2560

208 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2560

1,690.00 1,690.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร 1,640.00 ร้านเกษากร 1,640.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100093 18/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

209 ขออนุมัติจ้างท าแผ่นประกาศ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 6,000.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 6,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100088 18/10/2560

210 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าเอกสารประกอบการสอน 3,640.00 3,640.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา โคตรศรีเมือง 
3,640.00

นายบรรชา โคตรศรีเมือง 3,640.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100089 18/10/2560

211 ขออนุมัติจ้างเหมาติดต้ังท่อน้ ายาเคร่ืองปรับอากาศ
ส่วนเกินจากท่ีก าหนดใน TOR

23,861.00 23,861.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ มารีน เซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด 23,861.00

บริษัท เอ มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด 23,861.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061100017 19/10/2560

212 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐ
โภคิน 5,400.00

นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐโภคิน
 5,400.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100092 18/10/2560

213 ขออนุมัติซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ 15,299.93 15,299.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 15,299.93 บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 15,299.93 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061100016 18/10/2560

214 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 735.00 735.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 735.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 735.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100091 18/10/2560

215 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 8,304.00 8,304.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
8,304.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
8,304.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100085 18/10/2560

216 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
8,500.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
8,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100082 18/10/2560

217 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
8,500.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
8,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100086 18/10/2560

218 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 8,914.00 8,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
8,914.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
8,914.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100084 18/10/2560

219 ขออนุมัติซ้ือหมึกพิมพ์ 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,900.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,900.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100087 18/10/2560

220 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
3,277.00

นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,277.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100097 19/10/2560

221 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,450.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,450.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100098 19/10/2560

222 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัย
บูรพา 1,310.00

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
1,310.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100099 20/10/2560

223 ขออนุมัติซ้ือต้นดอกดาวเรือง 9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ แสงจิต 9,200.00 นายสมศักด์ิ แสงจิต 9,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100112 24/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

224 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นางวรฤทัยทิพย์ ทิพินันท์ 
2,600.00

นางวรฤทัยทิพย์ ทิพินันท์ 2,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100107 24/10/2560

225 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ตกแต่ง 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist 2,400.00 Kalaya Florist 2,400.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100113 24/10/2560

226 ขออนุมัติส่ังท าตรายาง 406.60 406.60 เฉพาะเจาะจง ศรีศิลปการพิมพ์ 406.60 ศรีศิลปการพิมพ์ 406.60 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100115 24/10/2560

227 ขออนุมัติซ้ือแฟ้มจัดเก็บเอกสาร 5,256.05 5,256.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
5,256.05

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
5,256.05

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100110 24/10/2560

228 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ 16,174.03 16,174.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
16,174.03

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
16,174.03

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061100018 24/10/2560

229 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 4,110.98 4,110.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
4,110.98

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
4,110.98

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100109 24/10/2560

230 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 490.00 490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 490.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 490.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100108 24/10/2560

231 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 2,150.00 2,150.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
2,111.00

ร้านวรรณพร 2,111.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100116 25/10/2560

232 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
8,500.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
8,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100117 25/10/2560

233 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
6,900.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
6,900.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100133 27/10/2560

234 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
8,500.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
8,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100134 27/10/2560

235 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560

1,780.00 1,780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร 1,710.00 ร้านเกษากร 1,710.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100137 30/10/2560

236 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 7,440.00 7,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
7,440.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
7,440.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100135 30/10/2560

237 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดงาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางช้ิน เปล่งปล่ัง 1,000.00 นางช้ิน เปล่งปล่ัง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100136 30/10/2560

238 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 2,584.00 2,584.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
2,584.00

ร้านวรรณพร 2,584.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100148 31/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

239 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 385.00 385.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 385.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 385.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100145 31/10/2560

240 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
7,000.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
7,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100147 31/10/2560

241 ขออนุมัติซ่อมรถบัสปรับอากาศ ทะเบียน 40-0821 
หมายเลขครุภัณฑ์ 5303001010004

2,835.50 2,835.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด 2,835.50

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด 2,835.50

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061100149 31/10/2560

242 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด-กลุ่มอาคารเรียนคณะ
วิทยาศาสตร์

3,345,900.00 3,500,000.00 ตกลงราคา บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด ราคาต่ าสุด และอยู่ในงบประมาณ
และตรงตามความต้องการ

PO0600061100004 2/10/2017

243 ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน-ค่าจ้างเหมาบริหารงานวิศวกรรม
ประกอบอาคาร

1,932,420.00 1,990,000.00 ตกลงราคา บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาต่ าสุด และอยู่ในงบประมาณ
และตรงตามความต้องการ

PO0600061100001 2/10/2017

244 ขออนุมัติจ้างเหมาบ ารุงรักษาลิฟต์ 62,370.00 62,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061100002 2/10/2017

245 ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน -ค่าบ ารุงรักษาลิฟท์อาคารสิรินธร
 และอาคารฟิสิกส์ต้ังแต่1ตุลาคม2560-30 กันยายน2561

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด

บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061100003 2/10/2017

246 ขออนุมัติเช่ารถตู้ปรับอากาศ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรจักร เต็มพาวงศ์ นายวรจักร เต็มพาวงศ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061100008 3/10/2017

247 ขออนุมัติซ้ืออาหารกลางวัน 1,470.00 1,470.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชิน สายันห์ นายสุชิน สายันห์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061100007 3/10/2017

248 ขออนุมัติจ้างเข้าเล่ม 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง กิตติสัณต์ เพียรพิทักษ์ กิตติสัณต์ เพียรพิทักษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061100005 3/10/2017

249 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่างและอาหารกลางวัน 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายประเทือง สมาน นายประเทือง สมาน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061100006 3/10/2017

250 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่างส าหรับนิสิต 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง ซุ้มมะเหม่ียว ซุ้มมะเหม่ียว ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061100014 4/10/2017

251 ขออนุมัติซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์และ Power Supply for 
keycard

13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไมโครริช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไมโครริช ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061100005 4/10/2017

252 ขออนุมัติซ้ือแก๊สไนโตรเจน 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส 
จ ากัด

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061100010 4/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

253 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่างและอาหารกลางวัน 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง Lukkeaw rice box Lukkeaw rice box ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061100011 4/10/2017

254 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา

180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เบญจมาศ หนูสมแก้ว น.ส. เบญจมาศ หนูสมแก้ว ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061100006 5/10/2017

255 ขออนุมัติจ้างท าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 10,920.00 10,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลุงเป๊ียก ร้านลุงเป๊ียก ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061100016 6/10/2017

256 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีธุรการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและการส่ือสารองค์กร

156,000.00 156,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชดาภรณ์ อาจพงษ์ นางสาวรัชดาภรณ์ อาจพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061100008 6/10/2017

257 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

156,000.00 156,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรานิษฐ์ นวลจันทร์ นางสาวภัทรานิษฐ์ นวลจันทร์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061100007 6/10/2017

258 ขออนุมัติจ้างเหมาบ ารุงรักษาลิฟต์ อาคารปฏิบัติการ
พ้ืนฐานและศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์

148,944.00 148,944.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม เอลเลเวเตอร์ แอนด์
 เอสเคเลเทอร์ จ ากัด

บริษัท สยาม เอลเลเวเตอร์ แอนด์ 
เอสเคเลเทอร์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061100010 19/10/2017

259 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ - กระดาษช าระม้วนใหญ่ 49,220.00 49,220.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. 
อินเตอร์เทรด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061100011 20/10/2017

260 ขออนุมัติซ้ือท่อน้ ายาแอร์ 26,001.00 26,001.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ มารีน เซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท เอ มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061100014 20/10/2017

261 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูโต๊ะ และสูบส่ิงปฏิกูล 2,555.00 2,555.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช/นายบุญมี ทะ
วงค์ดี

ร้านบางแสนวอช/นายบุญมี ทะวงค์ดี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061100072 20/10/2017

262 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 4 รายการ 37,860.00 37,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061100015 20/10/2017

263 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ - หมึกพิมพ์เลเซอร์สี HP CE250 
ด า

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061100069 20/10/2017

264 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 9 รายการ 52,917.00 52,917.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061100012 20/10/2017

265 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ - กระดาษ A4 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061100013 20/10/2017

266 ค่าซ่อมรถตู้ 37,225.30 37,225.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด สาขาหนองมน
บางพระ

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด สาขาหนองมนบางพระ

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061100016 24/10/2017

267 วัสดุอ่ืนๆ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงค์ทรายทอง หจก.วงค์ทรายทอง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061100077 24/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

268 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 680.00 680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061100096 25/10/2017

269 วัสดุอ่ืนๆ 1,166.30 1,166.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061100101 27/10/2017

270 วัสดุอ่ืน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง กิตติสัณต์ เพียรพิทักษ์ กิตติสัณต์ เพียรพิทักษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061100102 27/10/2017

271 วัสดุอ่ืน 3,925.00 3,925.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.แพรพรรณ สุทธิเรือง น.ส.แพรพรรณ สุทธิเรือง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061100104 27/10/2017

272 วัสดุอ่ืน 9,335.00 9,335.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061100103 27/10/2017

273 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล
แบบท่ี 1 จ านวน 8 เคร่ือง

168,000.00 176,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061100019 31/10/2017

274 วัสดุอ่ืนๆ 9,340.00 9,340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค/ร้านกุญแจ
ทอง

ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค/ร้านกุญแจทอง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061100109 30/10/2017

275 วัสดุอ่ืนๆ 9,880.00 9,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประโยชน์การไฟฟ้า/ร้า
นกฤษณ์ อิเลคทริค

ร้านประโยชน์การไฟฟ้า/ร้านกฤษณ์ 
อิเลคทริค

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061100110 30/10/2017

276 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 5,220.00 5,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยบางแสน/นายระพิน ฮะ
สุน

ร้านน้อยบางแสน/นายระพิน ฮะสุน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061100115 30/10/2017

277 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 88,800.00 88,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061100017 30/10/2017

278 ขอจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 และบริเวณรอบรอาคาร

531,000.00 531,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรกาญจน์ไทย
เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรกาญจน์ไทย
เซอร์วิส

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PO0800061100001 2/10/2017

279 ขอจ้างเหมาบริการบ ารุงดูแลรักษาลิฟท์ 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PO0800061100002 4/10/2017

280 ขอจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือนตุลาคม 2560 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจาก
กรีนเนท จ ากด

หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจากกรี
นเนท จ ากด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061100003 2/10/2017

281 ขอจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 10,240.00 10,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061100017 11/10/2017

282 ขอจัดจ้างท าป้ายท าเนียบบุคลากร และปายปรัชญา 
ภาควิชาสาขาจิตรกรรม

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061100029 17/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

283 ขอจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศในวันท่ี 21-22 ต.ค. 
60 ในการจัดท าโครงการนิสิตปริญญาเอกศึกษาดูงาน
เชิงอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมตลาดพ้ืนถ่ิน

14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061100030 17/10/2017

284 ขอจัดซ้ือของท่ีระลึกมอบให้กับคุณพงษ์วิน ชัยวรัตน์ 
และ รศ.ว่าท่ีร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล ในโครงการ
ศึกษาดูงานเชิงอนุรักษ์ ศิลปสถาปัตยกรรมตลาดพ้ืนถ่ิน 
ระหว่างวันท่ี 21-22 ต.ค. 60

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวนิดา ร้านวนิดา เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061100031 17/10/2017

285 ขอจัดจ้างเหมาเดินสาย LAN ในอาคารเซรามิกส์ 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวทาวน์เทคนิค ร้านนิวทาวน์เทคนิค เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061100038 20/10/2017

286 ขอจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องน้ าช้ัน 3 สาขาจิตรกรรม 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรชัย กิตติอังกูล นายธีรชัย กิตติอังกูล เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061100034 20/10/2017

287 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการเปล่ียนหลอดไฟในอาคาร
คณะศิลปกรรมศาสตร์

6,906.85 6,906.85 เฉพาะเจาะจง ร้าน  เอส.เค.ฮาร์ดแวร์ ร้าน  เอส.เค.ฮาร์ดแวร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061100033 20/10/2017

288 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุวัตร  ฤทธิเรือง นายอนุวัตร  ฤทธิเรือง เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061100035 20/10/2017

289 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือเปล่ียนปล๊ักไฟสาขากราฟฟิกอาร์ตและ
กราฟิกมีเดีย

690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประโยชน์การไฟฟ้า ร้านประโยชน์การไฟฟ้า เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061100036 20/10/2017

290 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน วิชาวาด
เส้น 1 , 2 วิชาจิตรกรรมและส่ือ วิชาสัมมนาจิตรกรรม 
วิชาทัศนศิลป์ 2 , 3 มิติ วิชาส่ือผสม สาขานิเทศศิลป์

1,759.50 1,759.50 เฉพาะเจาะจง ร้านกิตตสัณห์ เพียรพิทักษ์,ร้าน
ดอกไม้หยก,ร้านสดใส ก๊อปป้ี,
นางนงลักษณ์  ศิริวัฒน์,นางสาว
จันทิมา  กังกิจ

ร้านกิตตสัณห์ เพียรพิทักษ์,ร้าน
ดอกไม้หยก,ร้านสดใส ก๊อปป้ี,นางนง
ลักษณ์  ศิริวัฒน์,นางสาวจันทิมา  
กังกิจ

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061100032 20/10/2017

291 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสาธิต  จุนเจือ นายสาธิต  จุนเจือ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061100037 20/10/2017

292 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารหอศิลปะ
และวัฒนธรรมภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2561

144,000.00 144,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเรียน เงินทรัพย์ (144,000 
บาท)

นางเรียน เงินทรัพย์ (144,000 บาท) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0803061100001 2/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

293 ขอเสนอจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาลิฟต์อาคาร 60 
พรรษามหาราชินี 1 เพ่ือบ ารุงรักษาลิฟต์อาคาร 60 
พรรษามหาราชินี 1 ให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ประจ าปี
งบประมาณ 2561

27,820.00        27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ราคา
เหมาะสม อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO0900061100002 2/10/2560

294 ขอเสนอจ้างเหมาท าความสะอาดภาควิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ณ อาคารห้องสมุด ช้ัน 1 
โรงเรียนสาธิตพิบูลบ าเพ็ญ เพ่ือส าหรับท าความสะอาด
ภาควิชาการบริหารการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561

120,000.00       120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.
บี.เอส.ซี.กรุ๊ป จ ากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.
เอส.ซี.กรุ๊ป จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ราคา
เหมาะสม อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO0900061100003 2/10/2560

295 ขอเสนอจ้างก าจัดปลวกและหนู เพ่ือให้อาคาร 60 
พรรษามหาราชินี 1 ปราศจากปลวกและหนูท่ีท าลาย
อาคารและเอกสาร ประจ าปีงบประมาณ 2561

87,780.00        87,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส 
(2009) จ ากัด

บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009) 
จ ากัด

มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PO0900061100001 2/10/2560

296 ขอเสนอจ้างจัดอาหารว่าง ส าหรับเล้ียงรับรองในการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังท่ี 9/2560 ใน
วันท่ี 12 ตุลาคม 2560

780.00            780.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา พร้อมใจ นางสาวลลิตา พร้อมใจ สะอาด ราคาเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900061100005 4/10/2560

297 ขอเสนอจ้างจัดอาหารเย็น ส าหรับเล้ียงรับรองในการ
ประชุมคณะผู้บริหารคณะ (staff) คร้ังท่ี 9/2560 ใน
วันท่ี 10 ต.ค.60 เวลา 16.00 น.

1,000.00          1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา พร้อมใจ นางสาวลลิตา พร้อมใจ สะอาด ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900061100004 4/10/2560

298 ขอเสนอจ้างจัดท าอาหารว่าง เพ่ือรับรองคณาจารย์และ
นักศึกษาจาก Yogyakarta State University ประเทศ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซ่ึงเดินทางมาแลกเปล่ียนความรู้
ด้านงานวิจัยทางการศึกษา ระหว่างวันท่ี 9-12 ตุลาคม 
2560

5,310.00          5,310.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลลิตา พร้อมใจ นางสาวลลิตา พร้อมใจ สะอาด ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900061100009 5/10/2560

299 ขอเสนอซ้ือหนังสือพิมพ์ เพ่ือส าหรับให้บริการ 
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2560

760.00 760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร มีบริการส่ง ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900061100007 5/10/2560

300 ขอเสนอซ้ือหนังสือพิมพ์ เพ่ือส าหรับให้บริการคณาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนิสิต ท่ีใช้บริการห้องสมุด คณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ าเดือน ตุลาคม 2560

190.00 190.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร มีบริการส่ง ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900061100008 5/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

301 ขอเสนอซ้ือหนังสือพิมพ์ ส าหรับให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
 ให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิตของภาควิชาการ
บริหารการศึกษา ประจ าเดือน ตุลาคม 2560

660.00 660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร มีบริการส่ง ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900061100010 5/10/2560

302 ขอเสนอซ้ือชุดไส้กรองน้ า เน่ืองจากเคร่ืองกรองน้ าใน
ห้องครัวส านักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ไส้กรองตัน 
ท าให้น้ าไม่ไหล จ าเป็นต้องซ้ือเปล่ียนเพ่ือให้ใช้งานได้
ตามปกติ

4,840.00 4840.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี ศิริมาลกุล นางสาวภารดี ศิริมาลกุล สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061100006 5/10/2560

303 ขอเสนอจ้างจัดอาหารเย็น เพ่ือรับรองคณาจารย์และ
นักศึกษาจาก Yogyakarta State University ประเทศ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซ่ึงเดินทางมาแลกเปล่ียนความรู้
ด้านงานวิจัยทางการศึกษา ในวันท่ี 10 ตุลาคม 2560

4,900.00 4900.00 เฉพาะเจาะจง ห้องอาหารดีพร้อม ห้องอาหารดีพร้อม สะอาด ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900061100013 6/10/2560

304 ขอเสนอซ้ือกระดาษเช็ดมือชนิดแผ่น เพ่ือใช้ส าหรับเช็ด
มือในห้องน้ าอาจารย์ของอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1
 คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา

9,630.00 9630.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. 
อินเตอร์เทรด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด

สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061100014 6/10/2560

305 ขอเสนอจ้างเหมาท าส่ือประชาสัมพันธ์ ใช้ในการจัด
นิทรรศการ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
น าเสนอผลงานของอาจารย์ฯคร้ังท่ี 10 ในวันท่ี 16-18 
ตุลาคม 2560 ณ อาคารอิมแพคฟอร่ัม(ฮอลล์9)เมือง
ทองธานี

20,000.00 20000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเท
นเมนท์ จ ากัด

บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเทนเมนท์
 จ ากัด

มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061100018 9/10/2560

306 ขอเสนอซ้ือเคร่ืองด่ืม ส าหรับเล้ียงรับรองการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2560 ในวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 เวลา 
15.00-16.00 น.

540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง ลลิตา พร้อมใจ ลลิตา พร้อมใจ สะอาด ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900061100026 10/10/2560

307 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP M1536mfp เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานด้านเอกสารของส านักงานภาควิชา
บัณฑิตศึกษานานาชาติ

1,500.00          1,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061100027 12/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

308 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนชุดสวิตช์คอนโทรลแอร์ดิจิตอล/
รีเลย์และสปีดแอร์รถบัสปรับอากาศ40-0770 แอร์รถบัส
ไม่เย็นเพราะชุดสวิตช์คอนโทรลแอร์ดิจิตอลช ารุด ตัว
รีเลย์ไม่ท างาน ควบคุมอุณหภูมิไม่ได้(เลข
5203001010036)

15,820.00        15,820.00 เฉพาะเจาะจง จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061100028 12/10/2560

309 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ภาควิชาการจัดการ
เรียนรู้ เน่ืองจากไม่สามารถถ่ายเอกสารได้ เป็นเพราะชุด
ความร้อนและสายโคโรน่าชาร์จเสีย จ าเป็นต้องเปล่ียน
ใหม่ เพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ (ครุภัณฑ์ 
5201007010055)

6,850.00          6,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอนด์ที ออฟฟิศ ซัพ
พลาย

บริษัท ทีแอนด์ที ออฟฟิศ ซัพพลาย มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061100030 16/10/2560

310 ขอเสนอจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร 60 พรรษามหา
ราชินี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2561

1,526,000.00    1,526,000.00 ตกลงราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.
บี.เอส.ซี.กรุ๊ป จ ากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.
เอส.ซี.กรุ๊ป จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ราคา
เหมาะสม อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO0900061100004 20/10/2560

311 ขออนุมัติซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ เพ่ือใช้จัดพิมพ์เอกสาร
ราชการต่างๆ ภายในส านักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
เน่ืองจากหมึกหมดท าให้ไม่สามารถปร้ินเอกสารได้

12,800.00        12,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061100032 17/10/2560

312 ขอเสนอซ้ือวัสดุส านักงานคงคลัง เน่ืองจากวัสดุคงคลัง
หมด จ าเป็นต้องซ้ือเพ่ือส าหรับให้หน่วยงานต่างๆ 
ภายในคณะศึกษาศาสตร์เบิกใช้

22,500.00        22,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061100039 18/10/2560

313 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนผ้าเบรค เปล่ียนมอเตอร์พัดลม รถตู้
 นค7118 เน่ืองจากผ้าเบรคล้อหน้า2ล้อหมดท าให้กิน
จานเบรคจนเป็นรอยท้ัง2ล้อ และมอเตอร์พัดลมคอยล์
เย็นหมดอายุพร้อมเติมน้ ายาแอร์(เลขครุภัณฑ์ 
5103001010003)

7,630.00          7,630.00 เฉพาะเจาะจง จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061100047 19/10/2560

314 ขอเสนอค่าถ่ายเอกสารแบบส ารวจความต้องการนิสิต
ปฏิบัติการสอน ส าหรับใช้จัดส่งแบบส ารวจความ
ต้องการนิสิตปฏิบัติการสอน ไปยังสถานศึกษาต่างๆ ใน 
จ.ชลบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.ระยอง

225.00 225.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์ นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061100046 19/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

315 ขอเสนอซ้ือของท่ีระลึก ชุดถ้วยกาแฟเบญจรงค์พร้อม
กล่องผ้าไหม เพ่ือน าไปมอบแก่ 4 มหาวิทยาลัย
(ประเทศญ่ีปุ่น,เกาหลี,ไต้หวัน และสหรัฐอเมริกา) ใน
โครงการ The 8th Pacific Rimฯ ณ ประเทศญ่ีปุ่น วันท่ี
 3-5 พ.ย.60

9,200.00          9,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยเบญจรงค์ ร้านไทยเบญจรงค์ สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061100048 19/10/2560

316 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง 
เคร่ืองปรับอากาศไม่เย็น ห้องคณบดี คอยล์ร้อนไม่
ท างานเน่ืองจากคอยล์ร้อนเสีย ห้องรองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์ เน่ืองจากสายหัวหลักCompressorช็อต

4,526.10          4,526.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061100049 20/10/2560

317 ขอเสนอซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารของภาควิชาการ
จัดการเรียนรู้ เน่ืองจากหมึกหมดไม่สามารถถ่ายเอกสาร
ได้ จ าเป็นต้องซ้ือเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ

4,900.00          4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอนด์ที ออฟฟิศ ซัพ
พลาย

บริษัท ทีแอนด์ที ออฟฟิศ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061100050 25/10/2560

318 ขอเสนอจ้างจัดท าพวงหรีด เพ่ือแสดงความเสียใจ และ
ไว้อาลัยต่อการจากไปของศาสตราจารย์ ดร.พจน์ สะ
เพียรชัย ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร แขวงบาง
ขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

1,500.00          1,500.00 เฉพาะเจาะจง พิมพ์ฟลอริสท์ พิมพ์ฟลอริสท์ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061100051 30/10/2560

319 ขอเสนอซ้ือผงหมึกสีด า ใช้กับเคร่ืองถ่ายเอกสาร ส าหรับ
ใช้ส าเนาเอกสารต่าง ๆ ภายในส านักงานบริการ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

25,680.00        25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061100060 31/10/2560

320 ขอเสนอซ้ือกระดาษสี A4 80g เพ่ือส าหรับจัดท าปก
ข้อสอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท ในวันอาทิตย์ท่ี
 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

900.00            900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061100058 31/10/2560

321 ขอเสนอซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
เพ่ือส าหรับให้บริการคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและนิสิต 
คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 
2560-กันยายน พ.ศ. 2561

10,120.00        10,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เกษากร ร้าน เกษากร มีบริการส่ง ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900061100056 31/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

322 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้อง ดร.วรวุฒิ 
(QS1-408) เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศไม่เย็น เป็น
เพราะCapStart Compressor เสีย จ าเป็นต้องซ่อม
เพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์ 
5101014010171)

1,048.60          1,048.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061100059 31/10/2560

323 ขอเสนอซ้ือหลอดไฟ เพ่ือซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแสง
สว่างในห้องเรียน ส านักงานและห้องประชุมภายใน
อาคาร QS1 คณะศึกษาศาสตร์ เน่ืองจากของเดิมหมด

6,550.00          6,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประโยชน์การไฟฟ้า ร้านประโยชน์การไฟฟ้า สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061100061 31/10/2560

324 ขอเสนอซ้ือหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 ประจ าห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือส าหรับ
ให้บริการคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและนิสิต ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560-กันยายน พ.ศ. 2561

2,530.00          2,530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร มีบริการส่ง ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900061100057 31/10/2560

325 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน3 ชนิด ประจ า
งวด 1-15 ตค.2560

190,000.00 190,000.00 ตกลงราคา หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคา PO0206061100009 2/10/2560

326 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ประจ างวด 
16-31 ตค.2560

190,000.00 190,000.00 ตกลงราคา หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคา PO0206061100010 2/10/2560

327 ขอซ้ือพวงมาลัยดอกไม้สดและดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา 3,950.00 3,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้กัลยา ร้านดอกไม้กัลยา ราคา PR0206061100033 3/10/2560

328 จ้างซักรีดผ้าจับจีบและผ้าปูท่ีน่ังพระสงฆ์ 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณอร  ซักรีด ร้านคุณอร  ซักรีด ราคา PR0206061100037 3/10/2560

329 ขอซ้ือเคร่ืองไทยธรรม ส าหรับงานธ ารง บัวศรี 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ราคา PR0206061100036 3/10/2560

330 ขอจ้างจัดอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมส าหรับสงฆ์และ
ผู้เข้าร่วมงานธ ารง บัวศรี

5,450.00 5,450.00 เฉพาะเจาะจง เป๊ียก โภชนา เป๊ียก โภชนา ราคา PR0206061100034 3/10/2560

331 ขอจ้างท าอาหารส าหรับเล้ียงพระสงฆ์และผู้เข้าร่วมงาน 
วันธ ารง บัวศรี

32,400.00 32,400.00 เฉพาะเจาะจง เป๊ียก โภชนา เป๊ียก โภชนา ราคา PO0206061100035 5/10/2560

332 จ้างดูแลรักษาบ ารุงลิฟท์แบบไม่รวมอะไหล่ย่ีห้อKONE 
อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ ต้ังแต่เดือน 
ต.ค.60-ก.ย.61

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) ราคา PO0206061100027 4/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

333 จ้างดูแลรักษาบ ารุงลิฟท์แบบไม่รวมอะไหล่ย่ีห้อKONE 
อาคารหอประชุมธ ารง บัวศรี ต้ังแต่เดือน ต.ค.60-ก.ย.61

23,005.00 23,005.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) ราคา PO0206061100029 4/10/2560

334 ขอจ้างซ่อมรถยนต์ ขจ5700 ชลบุรี 2,372.19 2,372.19 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PR0206061100075 4/10/2560

335 ขอจัดซ้ือดอกไม้ตกแต่งการจัดงานนิทรรศการ(แบบคละ
สี) ส าหรับจัดงานโครงการวันศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง บัว
ศรี

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มอธ ฟลาเวอร์ ร้าน มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206061100074 4/10/2560

336 จ้างดูแลรักษาบ ารุงลิฟท์แบบไม่รวมอะไหล่ย่ีห้อKONE 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี 
(อาคารเรียนรวม) ต้ังแต่เดือน ต.ค.60-ก.ย.61

35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) ราคา PO0206061100028 4/10/2560

337 ขอซ้ือเทปผ้าและเทปกาว2หน้าส าหรับจัดงานโครงการ
วันศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง บัวศรี

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ้าน จิปาถะ บ้าน จิปาถะ ราคา PR0206061100066 4/10/2560

338 จ้างท าป้ายไวนิลส าหรับประชาสัมพันธ์ส าหรับจัดงาน
โครงการวันศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง บัวศรี

5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา ราคา PR0206061100067 4/10/2560

339 จ้างพิมพ์ภาพโปสเตอร์ ส าหรับจัดงานโครงการวัน
ศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง บัวศรี

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ ราคา PR0206061100071 4/10/2560

340 จ้างซักผ้ารับรองส าหรับอาคารเรือนพักรับรอง A/B 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด ราคา PO0206061100031 4/10/2560

341 จ้างซักผ้ารับรองส าหรับอาคาร ดร.เสนาะ อูนากูล ช้ัน 
14 จ านวน 3 หลัง

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด ราคา PO0206061100030 4/10/2560

342 ขอซ้ือดอกไม้ส าหรับตกแต่งการจัดงานนิทรรศการ 
โครงการวันศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง บัวศรี

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มอธ ฟลาเวอร์ ร้าน มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206061100073 4/10/2560

343 ขอซ้ือวัสดุไฟฟ้าส าหรับจัดงานโครงการวันศาสตราจารย์
 ดร.ธ ารง บัวศรี

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ประโยชน์การไฟฟ้า ร้าน ประโยชน์การไฟฟ้า ราคา PR0206061100072 4/10/2560

344 ขอซ้ือโฟมบอร์ดส าหรับจัดงานโครงการวันศาสตราจารย์
 ดร.ธ ารง บัวศรี

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มอธ ฟลาเวอร์ ร้าน มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206061100068 4/10/2560

345 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ส าหรับใช้ใน
งานออกแบบและซ่อมบ ารุง กองอาคารสถานท่ี

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PO0206061100026 4/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

346 จ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีสายตรวจรักษาความปลอดภัย
แก่มหาวิทยาลัยบูรพา เดือน ตุลาคม 2560

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย พรมหู นายวินัย พรมหู ราคา PO0206061100037 5/10/2560

347 จ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีสายตรวจรักษาความปลอดภัย
แก่มหาวิทยาลัยบูรพา เดือน ตุลาคม 2560

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย์  โห้เม่ียง นายไพบูลย์  โห้เม่ียง ราคา PO0206061100040 5/10/2560

348 จ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีสายตรวจรักษาความปลอดภัย
แก่มหาวิทยาลัยบูรพา เดือน ตุลาคม 2560

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโพธ์ิเงิน ทองเพ็ชร นายโพธ์ิเงิน ทองเพ็ชร ราคา PO0206061100039 5/10/2560

349 จ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีสายตรวจรักษาความปลอดภัย
แก่มหาวิทยาลัยบูรพา เดือน ตุลาคม 2560

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง ปานศิริ นายจ าลอง ปานศิริ ราคา PO0206061100038 5/10/2560

350 จ้างเหมาให้บริการปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานขับรถยนต์ 
เดือนตุลาคม 2560

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย์  สุขมี นายไพฑูรย์  สุขมี ราคา PO0206061100032 5/10/2560

351 จ้างเหมาเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีสายตรวจรักษาความปลอดภัย
แก่มหาวิทยาลัยบูรพา เดือน ตุลาคม 2560

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล จันทร์เหลือง นายณัฐพล จันทร์เหลือง ราคา PO0206061100036 5/10/2560

352 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook Asus 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206061100123 8/10/2560

353 ขอจ้างซ่อมเคร่ืองป๊ัมน้ า อาคารศาสตราจารย์ประยูร 
จินดาประดิษฐ์

3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์   พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์   พ่ึงสังวาลย์ ราคา PR0206061100122 8/10/2560

354 ขอจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน นค-7208 ชลบุรี 4,689.28 4,689.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PR0206061100136 9/10/2560

355 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 40-0497 ชลบุรี 67,583.34 67,583.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206061100076 18/10/2560

356 ขอจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน นค-7208 ชลบุรี 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้ัม ออโต้ ซาวด์
 พระราม๒

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้ัม ออโต้ ซาวด์ 
พระราม๒

ราคา PR0206061100137 9/10/2560

357 จ้างจัดดอกไม้ตกแต่งสถานท่ีและดอกไม้สักการะรูปป้ัน 
ส าหรับจัดงานวันธ ารง บัวศรี

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มอสฟาวเวอร์ ร้าน มอสฟาวเวอร์ ราคา PR0206061100129 9/10/2560

358 ขอจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 40-0630 ชลบุรี 69,686.96 69,686.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206061100068 17/10/2560
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359 ขอจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขก-2343 ชลบุรี 4,654.50 4,654.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโต้ซิต้ี จ ากัด บริษัท ออโต้ซิต้ี จ ากัด ราคา PR0206061100135 9/10/2560

360 จ้างซ๋อมแซมรถยนต์ทะเบียน 40-0964 ชลบุรี 21,099.22 21,099.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท สแกนเนีย สยาม จ ากัด บริษัท สแกนเนีย สยาม จ ากัด ราคา PO0206061100074 18/10/2560

361 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขล-687 ชลบุรี 2,561.05 2,561.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PR0206061100152 11/10/2560

362 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขจ-9857 ชลบุรี 5,278.31 5,278.31 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด

บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคา PR0206061100149 11/10/2560

363 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขจ-9857 ชลบุรี 235.40 235.40 เฉพาะเจาะจง หจก. จ๋ิวมอเตอร์แมช หจก. จ๋ิวมอเตอร์แมช ราคา PR0206061100156 11/10/2560

364 เปล่ียนยางต้ังศูนย์ถ่วงล้อ รถยนต์ทะเบียน ขค-5391 
ชลบุรี

24,400.00 24,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ปิยะกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ปิยะกิจ ราคา PO0206061100073 18/10/2560

365 จ้างเปล่ียนยางต้ังศูนย์ถ่วงล้อ รถยนต์ ขจ-9857 ชลบุรี 17,800.00 17,800.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ ราคา PO0206061100065 17/10/2560

366 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 40-0964 ชลบุรี 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PR0206061100148 11/10/2560

367 ขอซ้ือยางมะตอยเพ่ือซ่อมแซมถนนท่ีช ารุดเป็นหลุม 
เป็นบ่อ ไม่เรียบ บริเวณต่างๆภายในมหาวิทยาลัย

9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061100155 11/10/2560

368 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน ม-0210 ชลบุรี เปล่ียนฝา
คูลเลอร์น้ า ประเก็นคลูเลอร์น้ า

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206061100175 13/10/2560

369 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน40-0917 ชลบุรี เปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ือง พร้อมอุปกรณ์และตรวจเช็คระบบคลัทซ์

26,350.89 26,350.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206061100067 17/10/2560

370 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน นค-7208 ชลบุรี ตรวจเช็ค
ระบบไฟ สายชาร์จ

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน วิเชียร ไดนาโม ร้าน วิเชียร ไดนาโม ราคา PR0206061100176 14/10/2560

371 จัดจ้างท าฉากในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ประดับหน้า
มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเท
นเมนท์ จ ากัด

บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเทนเมนท์
 จ ากัด

ราคา PO0206061100085 20/10/2560

372 จ้างเหมาก าจัด ปลวก หนู เห็บ หมัด พ้ืนท่ีในความดูแล
ของกองอาคารสถานท่ีจ านวน ๖ งาน

141,600.00 141,600.00 ตกลงราคา บริษัท พีเออี (เทรดด้ิง) จ ากัด บริษัท พีเออี (เทรดด้ิง) จ ากัด ราคา PO0206061100060 16/10/2560
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373 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2561

82,176.00 82,176.00 เฉพาะเจาะจง หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์
เซอร์วิส

หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์
เซอร์วิส

ราคา PO0206061100070 17/10/2560

374 จ้างเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองชิลเลอร์ ขนาด 
300,000-360,000 BTU และชุดส่งลมเย็น AHU 
อาคารหอประชุมธ ารงค์ บัวศรี

98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์
เซอร์วิส

หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์
เซอร์วิส

ราคา PO0206061100080 18/10/2560

375 จ้างปรับถ่วงล้อและล้างตู้แอร์ รถยนต์ทะเบียน ขจ-5700
 ชลบุรี

2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PR0206061100278 19/10/2560

376 จ้างซ่อมรถทะเบียน40-0698ชลบุรี 73,250.06 73,250.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206061110001 1/11/2560

377 จ้างซ่อมรถทะเบียน นค-7208 ชลบุรี เปล่ียนแผงคอล์ย
เย็น

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง สมคิดแอร์ สมคิดแอร์ ราคา PR0206061100324 20/10/2560

378 ขอซ้ือซิลิโคน และปืนยิงซิลิโคนส าหรับใช้อุดรูร่ัวของ
หลังคารถบัส

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061100323 20/10/2560

379 ขอซ่อมรถสวัสดิการ เบอร์18 เน่ืองจากซ่อมปะยาง
รถยนต์ 1 เส้น

428.00 428.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206061100367 30/10/2560

380 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 40-0499 ชลบุรี 26,484.64 26,484.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206061110007 4/11/2560

381 จ้างซ่อมรถทะเบียน ขก-2343 ชลบุรี 44,886.50 44,886.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโต้ซิต้ี จ ากัด บริษัท ออโต้ซิต้ี จ ากัด ราคา PO0206061110006 4/11/2560

382 จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ HP Color Laserjet CP5225 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PO0206061110008 4/11/2560

383 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดไส้
กรอง

5,570.00 5,570.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล PR0206061100131 9/10/2017

384 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่ารับรอง 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพายหนองมน ร้านพายหนองมน PR0206061100130 9/10/2017

385 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการ
บ ารุงรักษาปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมระบบบริการ
การศึกษา

299,600.00 299,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิช่ันเน็ต จ ากัด บริษัท วิช่ันเน็ต จ ากัด PO0206061100077 16/10/2017

386 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ PO0206061110005 6/11/2017
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387 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าคูหา 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ PR0206061100252 18/10/2017

388 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
จัดพิมพ์คู่มือแนะน ามหาวิทยาลัยบูรพา

94,900.00 94,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด PO0206061110037 20/11/2017

389 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ

5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด PR0206061100343 25/10/2017

390 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่ารับรอง
อาหารเย็นและอาหารว่าง

9,800.00          9,800.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล จรุญ นายอรรถพล จรุญ PR0206061100018 2/10/2017

391 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าอาหาร
ว่างและเคร่ืองด่ืม

450.00            450.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล จรุญ นายอรรถพล จรุญ PR0206061100011 2/10/2017

392 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 
700530,71350959 หลักสูตร วท.ม.อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย หลักสูตร ส.ม.

1,572.30 1,572.30 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฎฐ์  ภัทรโกมลเลิศ นายธนเสฎฐ์  ภัทรโกมลเลิศ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100003 3/10/2017

393 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกแก่หน่วยงานท่ีภาควิชา
อนามัยส่ิงแวดล้อมเดินทางไปศึกษาดูงาน ภาคต้นปี
การศึกษา 2560

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100007 3/10/2017

394 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง นิสิตในการ
เดินทางไปศึกษาดูงานท่ี สนง.สนับสนุนการส่งเสริม
สุขภาพ ในวันท่ี 6 ต.ค 2560

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1000061100001 4/10/2017

395 ขออนุมัติเบิกเงินค่าดอกดาวเรือง 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมณีแดง การ์เด้น ร้านมณีแดง การ์เด้น เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100009 3/10/2017

396 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดชุดอาหารว่างในการประชุม
ภาควิชาอนามัยส่ิงแวดล้อมและประชุมบริหารจัดการ
หลักสูตร วท.บ. อนามัยส่ิงแวดล้อม

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริภรณ์  เดชสุภา นางศิริภรณ์  เดชสุภา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100006 3/10/2017

397 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 71361159 
การยศาสตร์ประยุกต์

220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100004 3/10/2017

398 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 71250559 
หลักวิศวอุตสาหกรรม

1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100005 3/10/2017

399 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสายเมนและค่าจ้างเดินท่อน้ ายา
เคร่ืองปรับอากาศ

29,800.00 29,800.00 เฉพาะเจาะจง นายรัชชานนท์ เนติ นายรัชชานนท์ เนติ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1000061100002 5/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

400 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ 
ย-3924 เดือน ต.ค 2560

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100002 3/10/2017

401 ขออนุมัติเบิกเงินค่าอาหารว่างประชุมคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร คร้ังท่ี 3/2560 วันท่ี 5 ต.ค 
2560

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริภรณ์  เดชสุภา นางศิริภรณ์  เดชสุภา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100013 4/10/2017

402 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหนังสือประกอบการสอนรายวิชา 
732301 เทคนิคการสอนทางสุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพ

323.00 323.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100015 4/10/2017

403 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหนังสือประกอบการสอนรายวิชา 
730406 การวิจัยทางสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

843.00 843.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100014 4/10/2017

404 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง SAR และ CAR

478.00 478.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100017 4/10/2017

405 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท ารายงานประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

590.00 590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100016 4/10/2017

406 ขออนุมัติเบิกเงินค่าบ ารุงรักษาลิฟท์คณะฯ ต้ังแต่ ต.ค 
2560 - ก.ย 2561

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด

บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1000061100003 6/10/2017

407 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายงานการตรวจสอบ
พัสดุครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ 2560

1,190.00 1,190.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100019 5/10/2017

408 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ ย-3924 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ไพฑูรย์  มอเตอร์ ไพฑูรย์  มอเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100020 5/10/2017

409 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเอกสารเล่มวิชาการ โครงการ
เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักจัดการสุขภาพ
ชุมชน

9,100.00 9,100.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร  บุญชู นายพลากร  บุญชู เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100039 10/10/2017

410 ขออนุมัติจัดท าเอกสารเล่มคู่มือฝึก โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักจัดการสุขภาพชุมชน

4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100038 10/10/2017

411 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 71361259 
การประยุกต์เทคโนโลยีในงานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย

225.00 225.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100040 10/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

412 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเอกสารโครงการ,ค่าปร้ินเอกสาร
โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนิสิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

430.00 430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100037 10/10/2017

413 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถเพ่ือรับส่งนิสิตในการ
เดินทางไปศึกษาดูงานท่ีศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความ
ปลอดภัยในการท างาน วันท่ี 20 ต.ค 2560

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100042 11/10/2017

414 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถ วันท่ี 20 ต.ค 2560 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุพล  ทองค า นายจตุพล  ทองค า เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100041 11/10/2017

415 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน ต.ค 2560 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100044 12/10/2017

416 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ เดือน ต.ค - พ.ย 2560

23,005.00 23,005.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินเตอร์ โฮม เซอร์วิส หจก. อินเตอร์ โฮม เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1000061100009 18/10/2017

417 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองป๊ัมแบบลูกสูบ ภาควิชา
อนามัยส่ิงแวดล้อม

14,445.00 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จ ากัด บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1000061100011 24/10/2017

418 ขออนุมัติเบิกเงินค่าอุปกรณ์เก็บตัวอย่างฝุ่นชนิด IOM 
ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

43,236.56 43,236.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จ ากัด บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1000061100010 20/10/2017

419 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาท าความสะอาด เดือน ต.ค 
2560 - ก.ย 2561

957,000.00 957,000.00 ตกลงราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.
บี.เอส.ซี.กรุ๊ป จ ากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.
เอส.ซี.กรุ๊ป จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณเป็นผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด

PO1000061100006 16/10/2017

420 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างท าป้ายไวนิลตีโครง
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์คณะสาธารณสุขศาสตร์

9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100061 17/10/2017

421 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 702421 การ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในท้องถ่ิน

133.00 133.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100055 17/10/2017

422 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม เอกสารประชุม
เตรียมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของภาควิชา
พ้ืนฐานสาธารณสุข

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100053 17/10/2017

423 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 36,211.00 36,211.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1000061100007 18/10/2017

Page 39



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

424 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุล้างและท าความสะอาดรถของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) บ.สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100058 17/10/2017

425 ขออนุมัติเบิกเงินค่าผ้าเช็ดมือ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเค้ียงเจริญ ร้านเค้ียงเจริญ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100059 17/10/2017

426 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม รายวิชา
703308 ปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข

140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100054 17/10/2017

427 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปากกา permanent ภาควิชา
พ้ืนฐานสาธารณสุข

336.00 336.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100057 17/10/2017

428 ขออนุมัติเบิกเงินค่าไส้แฟ้มจัดเก็บเอกสารภาควิชา
พ้ืนฐานสาธารณสุข

140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100056 17/10/2017

429 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเบรครถตู้ทะเบียน นค-5927 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างโจ อู่ช่างโจ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100069 20/10/2017

430 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุจัดกิจกรรมของภาควิชาพ้ืนฐาน
สาธารณสุข

3,394.00 3,394.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด,บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
,ร้านจานชามบางแสน,ศูนย์
หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ า
กัด,บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด,ร้าน
จานชามบางแสน,ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100075 25/10/2017

431 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ของภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข

3,718.00 3,718.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100074 25/10/2017

432 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 702422 การ
จัดการสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ภาควิชาพ้ืนฐาน
สาธารณสุข

1,777.50 1,777.50 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100079 25/10/2017

433 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

1,211.00 1,211.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100080 25/10/2017

434 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม คู่มือ
นิทรรศการสุขภาพ ภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100076 25/10/2017

435 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าแผ่นพับสีหลักสูตรของ
ภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข

3,670.00 3,670.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100077 25/10/2017

436 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถตู้ โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักจัดการสุขภาพชุมชน 
วันท่ี 2 พ.ย 2560

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายครรชิต  จันทร์ขาว นายครรชิต  จันทร์ขาว เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061100078 25/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

437 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถ จ านวน 3 คัน ในวันท่ี 3
 พ.ย 2560

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1000061100012 30/10/2017

438 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปล่ียนยางรถตู้ นค-5927,นง-4230 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญยาง จ ากัด บริษัท บุญยาง จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1000061100013 31/10/2017

439 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 195 เคร่ือง 201,571.45       201,571.45 ประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตาม
หลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงการคลัง
ก าหนด

 บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 201,571.45 บาท

 บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 201,571.45 บาท

เป็นไปตามเอกสารประกวดราคา PO1200061100007 2/10/2017

440 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 40 เคร่ือง 516,000.00 516,000.00 ตกลงราคา บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 516,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 516,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061100008 2/10/2017

441 จัดเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 51 เคร่ือง 534,500.00 534,500.00 ตกลงราคา บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 534,500.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 534,500.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061100009 2/10/2017

442 จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์คัดกรองระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 1 ระบบ

875,000.00 875,000.00 ตกลงราคา บริษัท รูธ วิคเตอร์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด                            
ราคาท่ีเสนอ 870,000.00 บาท

บริษัท รูธ วิคเตอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด                             ราคาท่ี
เสนอ 870,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061100002 
สัญญาเลขท่ี 2/2561

2/10/2017

443 จัดจ้างเหมาบริการป้องกันก าจัดปลวกอาคารส านัก
คอมพิวเตอร์  จ านวน 12 งวด

57,600.00 57,600.00 ตกลงราคา บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส 
(2009) จ ากัด                        
         ราคาท่ีเสนอ 57,600.00 
บาท

บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009) 
จ ากัด                       ราคาท่ีเสนอ
 57,600.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061100006 2/10/2017

444 จัดจ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่าย 
จ านวน 1 ระบบ

    5,600,000.00    5,600,000.00 ประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตาม
หลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงการคลัง
ก าหนด

บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด   
ราคาท่ีเสนอ 5,540,000.00 บาท

บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด   
ราคาท่ีเสนอ 5,540,000.00 บาท

เป็นไปตามเอกสารประกวดราคา PO1200061100001 
สัญญาเลขท่ี 1/2561

2/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

445 จัดจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส านักคอมพิวเตอร์
และอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (พ้ืนท่ีให้บริการ IT 
Services ช้ัน 2) จ านวน 1 งาน

      750,000.00       750,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์
 คลีน เซอร์วิส                      
ราคาท่ีเสนอ 678,000.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส                      
ราคาท่ีเสนอ 678,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061100003
สัญญาเลขท่ี 3/2561

2/10/2017

446 จัดจ้างเหมาบริการตรวจเช็ดเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 
1 เคร่ือง

19,260.00 19,260.00 ตกลงราคา บริษัท นาย เทคนิค แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด                          
        ราคาท่ีเสนอ 19,260.00 
บาท

บริษัท นาย เทคนิค แอนด์ ซัพพลาย
 จ ากัด                     ราคาท่ีเสนอ
 19,260.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061100005 2/10/2017

447 จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองส ารองไฟฟ้า
อัตโนมัติ UPS อาคารส านักคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 
เคร่ือง

145,000.00 145,000.00 ตกลงราคา บริษัท ภาคภูมิโปรเฟสช่ันนัล โปร
ดักส์ จ ากัด                         
ราคาท่ีเสนอ 145,000.00 บาท

บริษัท ภาคภูมิโปรเฟสช่ันนัล โปร
ดักส์ จ ากัด                         
ราคาท่ีเสนอ 145,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061100004 2/10/2017

448 จัดซ้ือแบบเตอร่ีส าหรับโน้ตบุ้ค จ านวน 22 รายการ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 18,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 18,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061100010 4/10/2017

449 จัดซ้ือเคร่ืองด่ืมชาเย็น จ านวน 21 แก้ว 630.00 630.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน COFFEE POON              
ราคาท่ีเสนอ 630.00 บาท

ร้าน COFFEE POON              
ราคาท่ีเสนอ 630.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061100011 3/10/2017

450 จัดซ้ือขนมเค้ก และเคร่ืองด่ืม 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน COFFEE POON              
ราคาท่ีเสนอ 1,750.00 บาท

ร้าน COFFEE POON              
ราคาท่ีเสนอ 1,750.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061100010 3/10/2017

451 จัดซ้ือเคร่ืองด่ืม จ านวน 14 แก้ว 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน COFFEE POON              
ราคาท่ีเสนอ 420.00 บาท

ร้าน COFFEE POON              
ราคาท่ีเสนอ 420.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061100013 4/10/2017

452 จัดซ้ือเคร่ืองด่ืม จ านวน 12 แก้ว 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน COFFEE POON              
ราคาท่ีเสนอ 360.00 บาท

ร้าน COFFEE POON              
ราคาท่ีเสนอ 360.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061100019 6/10/2017

453 จัดซ้ือเคร่ืองด่ืม จ านวน 16 แก้ว 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน COFFEE POON              
ราคาท่ีเสนอ 480.00 บาท

ร้าน COFFEE POON              
ราคาท่ีเสนอ 480.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061100020 6/10/2017

454 จัดซ้ือเคร่ืองด่ืม จ านวน 10 แก้ว 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอชายะ                          
ราคาท่ีเสนอ 300.00 บาท

ร้านโอชายะ                          
ราคาท่ีเสนอ 300.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061100026 9/10/2017

455 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร CANON รุ่น IR-3235 
จ านวน 3 กล่อง

12,150.00 12,150.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ฟรอนท์ ออฟ
ฟิตราคาท่ีเสนอ 12,150.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ฟรอนท์ ออฟฟิต
ราคาท่ีเสนอ 12,150.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061100011 10/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

456 จัดซ้ืออาหารกลางวันข้าวกล่องพร้อมขนมหวาน จ านวน 
17 ชุด และอาหารว่างพร้อมเคร่ืองด่ืม จ านวน 17 ชุด

3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กาล่าเฮ้าส์ค่าเฟ่แอนด์
เรสเตอรองท์                      
ราคาท่ีเสนอ 3,400.00 บาท

ร้าน กาล่าเฮ้าส์ค่าเฟ่แอนด์
เรสเตอรองท์                      
ราคาท่ีเสนอ 3,400.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061100028 10/10/2017

457 จัดซ้ือ AC Adaptor /DC 12 V.1000 mA.:CCTV -
อแอ๊ปเตอร์ กล้องวงจรปิด จ านวน 1 ช้ิน

428.00 428.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอลอี ซิสเต็ม จ ากัด   
ราคาท่ีเสนอ 428.00 บาท

บริษัท ทีแอลอี ซิสเต็ม จ ากัด   
ราคาท่ีเสนอ 428.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061100035 16/10/2017

458 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 2,117.42 2,117.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)  
 ราคาท่ีเสนอ 2,117.42 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)   
ราคาท่ีเสนอ 2,117.42 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061100034 16/10/2017

459 จัดซ้ือวัสดุ จ านวน 2 รายการ 4,622.40 4,622.40 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง                             
 ราคาท่ีเสนอ 4,622.40 บาท

ร้านไถ่เส็ง                              
ราคาท่ีเสนอ 4,622.40 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061100036 17/10/2017

460 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 7 รายการ 17,505.20 17,505.20 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซียูดิจิตอลซัพพลาย          
ราคาท่ีเสนอ 17,505.20 บาท

ร้าน ซียูดิจิตอลซัพพลาย          
ราคาท่ีเสนอ 17,505.20 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061100013 20/10/2017

461 จัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 จ านวน 14.93 ลิตร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงค์ทรายทอง                 
 ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

หจก. วงค์ทรายทอง                 
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061100038 18/10/2017

462 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล
ระดับสูง จ านวน 112 เคร่ือง

3,162,000.00 3,109,680.00 ประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตาม
หลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงการคลัง
ก าหนด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 3,085,600.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 3,085,600.00 บาท

เป็นไปตามเอกสารประกวดราคา PO1200061100012 
สัญญาเลขท่ี 4/2561

19/10/2017

463 จัดซ้ือถ่านรีโมท NO 2016 จ านวน 2 ก้อน 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน MPT นาฬิกา                  
 ราคาท่ีเสนอ 200.00 บาท

ร้าน MPT นาฬิกา                   
ราคาท่ีเสนอ 200.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061100042 20/10/2017

464 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองบันทึกกล้องวงจรปิด จ านวน 1 เคร่ือง 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค              
ราคาท่ีเสนอ 6,420.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค              
ราคาท่ีเสนอ 6,420.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061100043 31/10/2017

465 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 240,000.00 240,000.00 ตกลงราคา บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน PO1300061100001 2/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

466 ค่าเช่าเครืองคอมพิวเตอร์ 96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน PO1300061100002 2/10/2017

467 ซ้ือวัสดุวารสาร 380.00 380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061100006 3/10/2017

468 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061100005 3/10/2017

469 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061100008 10/10/2017

470 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 2 เคร่ือง 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติครบถ้วน PO1300061100004 12/10/2017

471 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061100021 17/10/2017

472 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ PVC 348.00 348.00 เฉพาะเจาะจง บ้านจิปาถะ บ้านจิปาถะ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061100031 18/10/2017

473 ซ้ือหมีกพิมพ์ 35 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061100034 18/10/2017

474 ซ้ือหมึกพิมพ์ 12 เอ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061100023 18/10/2017

475 ซ้ือหมึกพิมพ์ 36 เอ 3,050.00 3,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061100026 18/10/2017

476 ซ้ือหมึกพิมพ์ 83 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061100025 18/10/2017

477 ซ้ือหมึกพิมพ์ 83 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061100032 18/10/2017

478 ซ้ือหมึกพิมพ์ 85 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061100027 18/10/2017

479 ซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061100033 18/10/2017

480 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี 10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061100035 18/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

481 จ้างซักผ้าปูโต๊ะ 458.00 458.00 เฉพาะเจาะจง ร้านครองคิด ร้านครองคิด ตรงต่อเวลา PR1300061100028 18/10/2017

482 จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลและตัดกระจก 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาพานิช ร้านพัฒนาพานิช ตรงต่อเวลา PR1300061100030 18/10/2017

483 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300061100046 30/10/2017

484 ขออนุมัติเบิกค่าอาหารว่างเช้าและบ่าย เพ่ือรับรองคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ วันท่ี ๓ ต.ค. ๒๕๖๐

750.00            750.00 เฉพาะเจาะจง นายสมาน ไมตรี/ราคาท่ีเสนอ 
750 บาท

นายสมาน ไมตรี/ราคาท่ีซ้ือ750 บาท เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061100015 2/10/2560

485 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มกระดูกงู จ านวน
 ๙ เล่ม

990.00            990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 990 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง
 990 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061100017 2/10/2560

486 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน นางสาวจิ
ราภรณ์ กิติกาญจน์ ต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐-มีนาคม 
๒๕๖๑

90,000.00        90,000.00 ตกลงราคา นางสาวจิราภรณ์ กิติกาญจน์/
ราคาท่ีเสนอ 90,000 บาท

นางสาวจิราภรณ์ กิติกาญจน์/ราคาท่ี
จ้าง 90,000 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1500061100012 2/10/2560

487 ขออนุมัติเบิกค่าอาหารว่าง เพ่ือใช้ส าหรับผู้มาศึกษาดู
งานฯ

510.00            510.00 เฉพาะเจาะจง นายสมาน ไมตรี/ราคาท่ีเสนอ 
510 บาท

นายสมาน ไมตรี/ราคาท่ีซ้ือ510 บาท เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061100014 2/10/2560

488 ขออนุมัติเบิกค่าอาหารกลางวัน เพ่ือใช้รับรองผู้บริหาร
และผู้มาศึกษาดูงาน

2,210.00          2,210.00 เฉพาะเจาะจง นายสมาน ไมตรี/ราคาท่ีเสนอ 
2,210 บาท

นายสมาน ไมตรี/ราคาท่ีซ้ือ 2,210 
บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061100013 2/10/2560

489 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวณัฎฐ์ธิดา ซุ่
นเฮง เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีช่วยงานการเงินและพัสดุ (ต้ังแต่ 
๑ ต.ค.๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มี.ค.๒๕๖๐)

105,000.00       105,000.00 ตกลงราคา นางสาวณัฎฐ์ธิดา ซุ่นเฮง/ราคาท่ี
เสนอ 105,000 บาท

นางสาวณัฎฐ์ธิดา ซุ่นเฮง/ราคาท่ีจ้าง
 105,000 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1500061100006 2/10/2560

490 ขออนุมัติเบิกค่าบริการต่ออายุโฮสต้ิง 5,123.16          5,123.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ 
บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 5,123.16 บาท

บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ บิส
สิเนส ซิสเต็มส์ จ ากัด/ราคาท่ีจ้าง 
5,123.16 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061100018 2/10/2560

491 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมา นางสาวสาริณี ช้างเจริญ เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยงานธุรการและสารบรรณ ต้ังแต่ ๑ ต.ค.
 ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑

90,000.00        90,000.00 ตกลงราคา นางสาวสาริณี ช้างเจริญ/ราคาท่ี
เสนอ 90,000 บาท

นางสาวสาริณี ช้างเจริญ/ราคาท่ีจ้าง
 90,000 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1500061100007 2/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

492 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน นายอนุรักษ์ เพชระ
บูรณิน เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีช่วยงานธุรการและสารบรรณ 
(ต้ังแต่ ๑ต.ค.๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มี.ค.๒๕๖๑)

90,000.00        90,000.00 ตกลงราคา นายอนุรักษ์ เพชระบูรณิน/ราคาท่ี
เสนอ 90,000 บาท

นายอนุรักษ์ เพชระบูรณิน/ราคาท่ี
จ้าง 90,000 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1500061100005 2/10/2560

493 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวอรัชพร ศรี
บูรณะ เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีช่วยงานห้องสมุดและงานอ่ืนๆท่ี
ได้รับมอบหมาย (ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มี.ค.
๒๕๖๑)

90,000.00        90,000.00 ตกลงราคา นางสาวอรัชพร ศรีบูรณะ/ราคาท่ี
เสนอ 90,000 บาท

นางสาวอรัชพร ศรีบูรณะ/ราคาท่ีจ้าง
 90,000 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1500061100002 2/10/2560

494 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาปฏิบัติงาน นางสาวกุสุมา 
เกียรติศิลปิน เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีช่วยงานวิเทศสัมพันธ์และ
ช่วยงานในวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ(ต้ังแต่ ๑ ต.ค.
๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑)

30,000.00        30,000.00 ตกลงราคา นางสาวกุสุมา เกียรติศิลปิน/
ราคาท่ีเสนอ 30,000 บาท

นางสาวกุสุมา เกียรติศิลปิน/ราคาท่ี
จ้าง 30,000 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1500061100004 2/10/2560

495 ขออนุมัติเบิกค่าน้ าด่ืม ประจ าเดือน ตุลาคม 2560 3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร/ราคาท่ี
เสนอ 3,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร/ราคาท่ีซ้ือ 
3,000 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061100029 4/10/2560

496 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มสันกาววิชาการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ จ านวน ๘ เล่ม

800.00            800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 800 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง
 800 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061100037 5/10/2560

497 ขออนุ่มติเบิกค่าหนังสือต าราวิชาองค์การและการจัดการ
 จ านวน ๑๓ เล่ม

2,457.00          2,457.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/ราคาท่ีเสนอ 2,457
 บาท

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/ราคาท่ีซ้ือ 2,457 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061100036 5/10/2560

498 ขออนุมัติเบิกค่าต าราประกอบการเรียนการสอน จ านวน
 ๒๐ เล่ม

5,000.00          5,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/ราคาท่ีเสนอ 5,000
 บาท

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/ราคาท่ีซ้ือ5,000 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061100035 5/10/2560

499 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว
วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ (เพ่ิมเติม) จ านวน ๑ เล่ม

100.00            100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 100 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง
 100 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061100055 10/10/2560

500 ขออนุมัติเบิกค่ากระดาษช าระและค่ากระดาษเช็ดมือ 
อย่างละ ๖ แพ็ค

2,430.00          2,430.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไฮยีน เซ็นเตอร์
 จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 2,430 บาท

บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไฮยีน เซ็นเตอร์ 
จ ากัด/ราคาท่ีซ้ือ 2,430 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061100063 17/10/2560

501 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบ
สายโทรศัพท์

17,655.00        17,655.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี โอ ที. เทเล
คอม/ราคาท่ีเสนอ 17,655 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี โอ ที. เทเล
คอม/ราคาท่ีจ้าง 17,655 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1500061100011 20/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

502 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารวิทยาลัย
การบริหารรัฐกิจ

48,899.00        48,899.00 ตกลงราคา บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี 
เซอร์วิส จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 
48,899 บาท

บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี 
เซอร์วิส จ ากัด/ราคาท่ีจ้าง 48,899 
บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1500061100009 20/10/2560

503 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการลิฟต์ มิตซูบิซิ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑

85,600.00        85,600.00 ตกลงราคา บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ
 85,600 บาท

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด/ราคาท่ีจ้าง 
85,600 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1500061100010 20/10/2560

504 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสันกาววิชา
การเมืองและระบบราชการไทยจ านวน ๒๓ เล่ม

4,830.00          4,830.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 4,830 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง
 4,830 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061100079 25/10/2560

505 ขออนุมัติเบิกค่ากระดาษบรู๊ฟ 200.00            200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด)/ราคาท่ีเสนอ 200 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด)/
ราคาท่ีซ้ือ 200 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061100084 30/10/2560

506 ขออนุมัติเช่าคอมพิวเตอร์จ านวน 16 เคร่ืองระยะเวลา 
12 เดือน เร่ิม1 ต.ค.2560ถึง30 ก.ย2561

192,000.00       192,000.00 ตกลงราคา บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1600061100001 2/10/2017

507 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารคณะโลจิสติกส์
และอาคารสหศึกษาส่วนงานคณะโลจิสติกส์ 12 เดือน 
เร่ิม 1 ต.ค.2560 ถึง 30 ก.ย.2560

920,000.00       920,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เงินทรัพย์ 
คลีนน่ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เงินทรัพย์ คลี
นน่ิง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1600061100002 2/10/2017

508 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศจ านวน 2 คัน 14,000.00        14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์ นายลือชา สมวิทย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1600061100003 4/10/2017

509 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดอาหารว่างและอาหาร 8,480.00          8,480.00 เฉพาะเจาะจง นายณรภัทร อินทร์ผูก นายณรภัทร อินทร์ผูก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061100011 6/10/2017

510 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันและหนังสือพิมพ์ใช้ส าหรับเดิน
เอกสารระหว่างหน่วยงานและใช้ในส านักงานคณบดี

1,400.00          1,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร
และร้านเกษากร

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานครและ
ร้านเกษากร

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061100016 10/10/2017

511 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถตู้ปรับอากาศ 1,000.00          1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสิน ปิโตรเลียม จ ากัด บริษัท ชลสิน ปิโตรเลียม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061100014 10/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

512 ขออนุมัติซ้ือน้ ากล่ันเพ่ือเติมเคร่ืองป้ัมไฟและเคร่ืองป้ัมน้ า 1,070.00          1,070.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ๋ิวมอเตอร์แมช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ๋ิวมอเตอร์แมช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061100015 10/10/2017

513 ขออนุมัติซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 12,171.25        12,171.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1600061100004 10/10/2017

514 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 7,000.00          7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์ นายลือชา สมวิทย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061100023 10/10/2017

515 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเพ่ือเติมเคร่ืองป้ันไฟ 3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061100028 11/10/2017

516 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถตู้ 1,000.00          1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061100029 11/10/2017

517 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 4,800.00          4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการร้านค้า
มหาวิทยาลัยบูรพา

ร้านค้าสวัสดิการร้านค้า
มหาวิทยาลัยบูรพา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061100026 11/10/2017

518 ขออนุมัติซ้ือถ้วยกระดาษกรวยแหลม 13,094.98        13,094.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1600061100005 12/10/2017

519 ขออนุมัติซ้ือร่มพับและสมุดโน๊ต 30,345.20        30,345.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีสากลพรีเม่ียม จ ากัด บริษัท ศรีสากลพรีเม่ียม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1600061100010 18/10/2017

520 ขออนุมัติซ้ือชุดกาน้ าชาและโถเบญจรงค์ 59,759.50        59,759.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท รอยัล เบญจรงค์ จ ากัด บริษัท รอยัล เบญจรงค์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1600061100009 18/10/2017

521 ขออนุมัติจ้างค่าแต่งหน้า ค่าเช่าชุด วัสดุตกแต่งสถานท่ี 
วัสดุแต่งกาย

13,000.00        13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชวลิต มงคลศรีสะอาดและ
ร้านพอใจพานิช

นายชวลิต มงคลศรีสะอาดและร้าน
พอใจพานิช

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061100056 19/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

522 ขออนุมัติซ้ือถังขยะ 11,785.68        11,785.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1600061100011 19/10/2017

523 ขออนุมัติซ้ือของสักการะ อุปกรณ์ซุ้มดอกไม้ อุปกรณ์
ป้ายคัดเอ้าท์ ซุ้มแหวน วัสดุตกแต่งสถานท่ี โครงการรับ
หมวกรับแหวน

26,000.00        26,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะและร้านบัณฑิตและ
ร้านอ่ืนๆ

ร้านจิปาถะและร้านบัณฑิตและร้าน
อ่ืนๆ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061100054 19/10/2017

524 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 2,700.00          2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริญ นายทวีป สุระประเสริญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061100060 20/10/2017

525 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุตกแต่งสถานท่ีและวัสดุอ่ืน 3,285.00          3,285.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตและร้านอ่ืนๆ ร้านบัณฑิตและร้านอ่ืนๆ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061100068 30/10/2017

526 อนุมัติซ้ืออาหารว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร 
ในการประชุมพนักงานประจ าเดือนตุลาคม

3,850.00 3,850.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแน่งน้อย  ม่ันคง นางสาวแน่งน้อย  ม่ันคง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100007 3/10/2017

527 ขออนุมัติซ้ือจ้าง ค่าวัสดุ 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100001 3/10/2017

528 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมาพนักงาน 39,600.00 39,600.00 เฉพาะเจาะจง นางจ าเนียร เรียนพินิจ นางจ าเนียร เรียนพินิจ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061100001 
PR1700061100004

3/10/2017    
               
3/10/2017

529 ขออนุมัติจ้างท าอาหารกลางวัน ผู้บริหาร คณาจารย์ 
และบุคลากร ในการประชุมพนักงานประจ าเดือนตุลาคม

4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแน่งน้อย  ม่ันคง นางสาวแน่งน้อย  ม่ันคง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100008 3/10/2017

530 ขออนุมัติซ้ือจ้าง ค่าจ้างเหมาบริการ 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊ียบ ซักอบรีด ร้านเจ๊ียบ ซักอบรีด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100003 3/10/2017

531 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 1,995.33 1,995.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100016 4/10/2017

532 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 7,379.42 7,379.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100017 4/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

533 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองเสียง ใช้ในการด าเนินพิธีการในงาน
มุฑิตาจิต 15 ตุลาคม 2560

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100014 4/10/2017

534 ขออนุมัติจ้างจัดอาหารและเคร่ืองด่ืม เพ่ือรับรอง
ผู้เข้าร่วมงาน มุฑิตาจิต 15 ต.ค 60

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061100003 
PR1700061100012

4/10/2017    
               
4/10/2017

535 ขออนุมัติซ้ือจ้าง ค่าตัดหญ้าหน้าอาคารดร.ผาสุข  กุลละ
วณิชย์(วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์)

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญทิพย์ เดชชีวะ นายบุญทิพย์ เดชชีวะ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061100002 
PR1700061100010

4/10/2017    
               
4/10/2017

536 ขออนุมัติซ้ือจ้าง ค่าวัสดุ 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100009 4/10/2017

537 ขออนุมัติซ้ือดอกไม้มอบให้อาจารย์วีรยุท  ป้ันน่วม ใน
งานมุฑิตาจิต  15 ต.ค 60

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100018 5/10/2017

538 ขออนุมัติเสนอซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่นิยม ร้านแม่นิยม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100020 5/10/2017

539 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4/70 BLC จ านวน 
60 รีมๆละ 74.90 บาท

4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100026 6/10/2017

540 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4/70 BLC จ านวน 
25 รีมๆละ 74.90 บาท

1,872.50 1,872.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100025 6/10/2017

541 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4/70 BLC จ านวน 
20 รีมๆละ 74.90 บาท

1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100024 6/10/2017

542 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4/70 BLC จ านวน 
60 รีมๆละ 74.90 บาท

4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100023 6/10/2017

543 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4/70 BLC  จ านวน 
20 รีม

1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100022 6/10/2017

544 ขออนุมัติซ้ือจ้าง ค่าดอกดาวเรือง 57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061100004 
PR1700061100040

12/10/2017   
  11/10/2017

Page 50



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

545 ค่าดอกดาวเรือง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ศศินันท์ พันธ์ุไม้ ศศินันท์ พันธ์ุไม้ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100041 12/10/2017

546 ขออนุมัติซ้ือพวงหรีด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาวงศ์กรโปรดักส์ 
(ส านักงานใหญ่)

ร้านพัฒนาวงศ์กรโปรดักส์ 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100043 12/10/2017

547 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100044 14/10/2017

548 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100045 14/10/2017

549 ขออนุมัติเสนอซ้ือธงชาติและธงรัชกาลท่ี 10 335.00 335.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100047 16/10/2017

550 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100046 16/10/2017

551 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100055 16/10/2017

552 ขออนุมัติ ค่าอาหารเล้ียงรับรองอาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอน วันท่ี 1 ต.ค 60

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายทิวา แย้มศิริ,นางสาววัชรี ก า
จัดโศรก

นายทิวา แย้มศิริ,นางสาววัชรี ก า
จัดโศรก

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100069 17/10/2017

553 ขออนุมัติ ค่าอาหารรับรองอาจารย์ในการจัดการเรียน
การสอน วันท่ี 7-8 ต.ค 60

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายทิวา แย้มศิริ,นางสาววัชรี ก า
จัดโศรก

นายทิวา แย้มศิริ,นางสาววัชรี ก า
จัดโศรก

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100061 17/10/2017

554 ขออนุมัติ ค่าอาหารรับรองคณะกรรมการการสอบ
ป้องกันเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์และสอบปากเปล่าดุษฎี
นิพนธ์ วันท่ี 7 ต.ค 60

1,040.00 1,040.00 เฉพาะเจาะจง นางอรวรรณ เน่ืองจ านงค์,ขนม
บ้านปานรดา,ทมาภรณ์ วิรุณราช

นางอรวรรณ เน่ืองจ านงค์,ขนมบ้าน
ปานรดา,ทมาภรณ์ วิรุณราช

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100060 17/10/2017

555 ขออนุมัติซ้ือจ้าง ค่าอาหารเล้ียงรับรองนิสิต 5,164.00 5,164.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร,กฤติยา 
ภูธนะโภคิน,ขนมบ้านปานรดา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร,กฤติยา ภูธ
นะโภคิน,ขนมบ้านปานรดา

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100064 17/10/2017

556 ขออนุมัติจ้างจัดอาหารเย็นส าหรับนิสิตอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตร Y-MBA รุ่นท่ี 34 จ านวน 42 คน และ รุ่นท่ี 35
 จ านวน 23 คน ในวันท่ี 2-4 ต.ค 60

10,464.00 10,464.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแน่งน้อย  ม่ันคง นางสาวแน่งน้อย  ม่ันคง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061100007 
PR1700061100070

17/10/2017   
   17/10/2017

557 ขออนุมัติซ้ืออาหารเย็นนิสิตและอาจารย์ท่ีปรึกษางาน
นิพนธ์ Y-mba 34 จ านวน 8 คนๆละ 45 บาท ในวันท่ี 7
 ต.ค 60

360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าเพ็ญ ร้านป้าเพ็ญ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100071 17/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

558 ขออนุมัติซ้ือจ้าง ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 47,141.67 47,141.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี 
เซอร์วิส จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061100006 
PR1700061100068

17/10/2017   
               
17/10/2017

559 ขออนุมัติซ้ืออาหารเย็นนิสิต Y-mba 33 จ านวน 9 คนๆ
ละ 48 บาท ในวันท่ี 6 ต.ค 60

432.00 432.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าเพ็ญ ร้านป้าเพ็ญ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100072 17/10/2017

560 ขออนุมัติซ้ือจ้าง ค่าอาหารกลางวันนิสิต 14,960.00 14,960.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชมพูนุท เน่ืองจ านงค์ น.ส. ชมพูนุท เน่ืองจ านงค์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061100009 
PR1700061100076

17/10/2017   
  17/10/2017

561 ขออนุมัติซ้ือจ้าง ค่าอาหารว่างรับรองนิสิต 6,614.00 6,614.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร,กฤติยา 
ภูธนะโภคิน,ณรงค์ฤทธ์ิ กิติสาระ
กุลชัย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร,กฤติยา ภูธ
นะโภคิน,ณรงค์ฤทธ์ิ กิติสาระกุลชัย

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100065 17/10/2017

562 ขออนุมัติซ้ือจ้าง ค่าเบรคนิสิต 6,215.00 6,215.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร,กฤติยา 
ภูธนะโภคิน,ณรงค์ฤทธ์ิ กิติสาระ
กุลชัย,พรนภา พาสังข์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร,กฤติยา ภูธ
นะโภคิน,ณรงค์ฤทธ์ิ กิติสาระกุลชัย
,พรนภา พาสังข์

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100062 17/10/2017

563 ขออนุมัติซ้ือจ้าง ค่าเบรคนิสิตท่ีมาเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ 5,841.00 5,841.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร,กฤติยา 
ภูธนะโภคิน,มิสเตอร์โจ@ชลบุรี,
ขนมบ้านปานรดา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร,กฤติยา ภูธ
นะโภคิน,มิสเตอร์โจ@ชลบุรี,ขนม
บ้านปานรดา

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100058 17/10/2017

564 ขออนุมัติเสนอซ้ือหนังสือพิมพ์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เกษากร เกษากร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100056 17/10/2017

565 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ  จ านวน 1 คัน
 และสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ นิสิตหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการสาธารณะ รุ่นท่ี 4 และรุ่นท่ี
 7  ในวันท่ี 7 ต.ค 60

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100067 17/10/2017

566 ขออนุมัติซ้ือจ้าง ค่าวัสดุ 5,129.00 5,129.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100088 18/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

567 ขออนุมัติซ้ือจ้าง ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม ประจ าเดือน
 ตุลาคม 2560

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061100014 
PR1700061100085

18/10/2017   
  18/10/2017

568 ขออนุมัติซ้ือจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ี
เออร์ จ ากัด

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์
 จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061100015 
PR1700061100087

18/10/2017   
 18/10/2017

569 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ เพ่ือรับส่ง
กรรมการสอบป้องกันเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ นิสิตหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการสาธารณะ รุ่นท่ี 6 
ในวันท่ี 15 ต.ค 2560

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100080 18/10/2017

570 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ รับส่งคณาจารย์ ในวันท่ี  
15 ต.ค 2560

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100079 18/10/2017

571 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ เพ่ือรับส่ง
กรรมการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ นิสิตหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการสาธารณะ รุ่นท่ี 4 
และ รุ่นท่ี 2 ในวันท่ี 14 ต.ค 2560

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100078 18/10/2017

572 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100081 18/10/2017

573 ขออนุมัติเสนอจ้างท าอาหารเย็น 6,240.00 6,240.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแน่งน้อย  ม่ันคง นางสาวแน่งน้อย  ม่ันคง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061100089 18/10/2017

574 ขออนุมัตจิซ้ือจ้าง ค่าอาหารกลางวันนิสิต วันท่ี7-8
ตุลาคม2560

29,120.00 29,120.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชมพูนุท เน่ืองจ านงค์ น.ส. ชมพูนุท เน่ืองจ านงค์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061100016 
PR1700061100092

19/10/2017   
  19/10/2017

575 ขออนุมัติซ้ือจ้าง ค่าอาหารกลางวันนิสิต 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชมพูนุท เน่ืองจ านงค์ น.ส. ชมพูนุท เน่ืองจ านงค์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061100017 
PR1700061100093

19/10/2017   
 19/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

576 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการท ารายงานผลการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสถาพร จันทร์พฤกษา/เสนอ
ราคา 21,000 บาท

นายสถาพร จันทร์พฤกษา/เสนอ
ราคา 21,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800061100001 2/10/2017

577 ขออนุมัติจ้างท านามบัตรรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด/
เสนอราคา 500 บาท

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด/เสนอ
ราคา 374.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061100011 6/10/2017

578 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (ไปรับ)(ไต้หวัน) 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม/2,000 บาท นายโกมล ฤทธ์ิงาม/2,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061100014 10/10/2017

579 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (ไปส่ง)(ไต้หวัน) 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม/2,000 บาท นายโกมล ฤทธ์ิงาม/2,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061100013 10/10/2017

580 ขออนุมัติน้ ามันหล่อล่ืน (การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาเรือใบ)

220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามัน สวัสดิการกอง
เรือยุทธการ/เสนาราคา 220 บาท

สถานีบริการน้ ามัน สวัสดิการกอง
เรือยุทธการ/เสนาราคา 220 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061100016 12/10/2017

581 ขออนุมัติน้ ามันเรือ (การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เรือใบ)

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการยานยนต์ สวัสดิการ
ร้านค้าและบริการ ทร./เสนอราคา
 3,200 บาท

สถานีบริการยานยนต์ สวัสดิการ
ร้านค้าและบริการ ทร./เสนอราคา 
1,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061100015 12/10/2017

582 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการเรียน
การสอน

92,400.00 92,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 92,400 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 92,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800061100003 16/10/2017

583 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 10/2560 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061100019 16/10/2017

584 ขออนุมัติเช่าสถานท่ีและอุปกรณ์การออกก าลังกาย 
ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2560

33,870.00 33,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิมิลัน แมนช่ัน จ ากัด/
เสนอราคา 33,870 บาท

บริษัท สิมิลัน แมนช่ัน จ ากัด/เสนอ
ราคา 0 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800061100004 17/10/2017

585 ขออนุมัติถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมบัณฑิตศึกษาฯ)

480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเอ็น อีซ่ี ปร๊ิน/เสนอราคา 
480 บาท

ร้านเอ็นเอ็น อีซ่ี ปร๊ิน/เสนอราคา 
480 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061100027 17/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

586 ขออนุมัติถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (ประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ)

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเอ็น อีซ่ี ปร๊ิน/เสนอราคา 
300 บาท

ร้านเอ็นเอ็น อีซ่ี ปร๊ิน/เสนอราคา 
300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061100026 17/10/2017

587 ขออนุมัติจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา
 1,680 บาท

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
1,680 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061100025 17/10/2017

588 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (ประชุมการจัดการ
แข่งขันกีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ คร้ังท่ี
 19)

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง อีลิทส์ ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต/
เสนอราคา 7,500 บาท

อีลิทส์ ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต/
เสนอราคา 7,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061100031 19/10/2017

589 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (การจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาเรือใบ)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรกาญจน์ ด ารงเจริญ/เสนอ
ราคา 10,000 บาท

นายวรกาญจน์ ด ารงเจริญ/เสนอ
ราคา 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061100030 19/10/2017

590 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเรือ (การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เรือใบ)

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการยานยนต์ สวัสดิการ
ร้านค้าและบริการ ทร./เสนอราคา
 3,200 บาท

สถานีบริการยานยนต์ สวัสดิการ
ร้านค้าและบริการ ทร./เสนอราคา 
1,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061100028 19/10/2017

591 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันหล่อล่ืน (การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาเรือใบ)

220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามัน สวัสดิการกอง
เรือยุทธการ/เสนาราคา 220 บาท

สถานีบริการน้ ามัน สวัสดิการกอง
เรือยุทธการ/เสนาราคา 220 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061100029 19/10/2017

592 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันหล่อล่ืน (การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาเรือใบ)

220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามัน สวัสดิการกอง
เรือยุทธการ/เสนาราคา 220 บาท

สถานีบริการน้ ามัน สวัสดิการกอง
เรือยุทธการ/เสนาราคา 220 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061100040 27/10/2017

593 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเรือ (การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
เรือใบ)

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการยานยนต์ สวัสดิการ
ร้านค้าและบริการ ทร./เสนอราคา
 3,200 บาท

สถานีบริการยานยนต์ สวัสดิการ
ร้านค้าและบริการ ทร./เสนอราคา 
1,702.30 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061100039 27/10/2017

594 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (การจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาเรือใบ)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรกาญจน์ ด ารงเจริญ/เสนอ
ราคา 10,000 บาท

นายวรกาญจน์ ด ารงเจริญ/เสนอ
ราคา 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061100041 27/10/2017

595 ขออนุมัติเช่าชุดการประกวด (โครงการสืบสานประเพณี
ลอยกระทง)

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไนท์ บางแสน/เสนอราคา 
6,000 บาท

ร้าน ไนท์ บางแสน/เสนอราคา 
6,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061100053 31/10/2017

Page 55



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

596 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาด เดือนตุลาคม 2560 -
 กันยายน 2561

392,400.00 392,400.00 ตกลงราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.
บี.เอส.ซี.กรุ๊ป จ ากัด/เสนอราคา 
392,400 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.
เอส.ซี.กรุ๊ป จ ากัด/เสนอราคา 
392,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800061100005 31/10/2017

597 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการในการแต่งหน้าท าผมผู้เข้าร่วม
ประกวด (โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง)

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมพันธ์ ไมตรีจิตต์/เสนอราคา
 1,500 บาท

นายสัมพันธ์ ไมตรีจิตต์/เสนอราคา 
1,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061100052 31/10/2017

598 ขออนุมัติจ้างเหมาในการจัดท ากระทงยักษ์ (โครงการสืบ
สานประเพณีลอยกระทง)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุพงษ์ ฤทธ์ิรักษา/เสนอ
ราคา 5,000 บาท

นายภานุพงษ์ ฤทธ์ิรักษา/เสนอราคา
 5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061100054 31/10/2017

599 ขออนุมัติซ้ือดอกไม้มาลัย (โครงการพิธีไหว้ครูคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2560)

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก/เสนอราคา 
1,5000 บาท

ร้านดอกไม้หยก/เสนอราคา 1,5000
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061100056 31/10/2017

600 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมส าหรับอาจารย์และบุคลากร 
(โครงการพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี
การศึกษา 2560)

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา/
เสนอราคา 300 บาท

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา/
เสนอราคา 210 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061100055 31/10/2017

601 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในโครงการค่ายพักแรม 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 800 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061100050 31/10/2017

602 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ (โครงการพิธีไหว้ครูคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2560)

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะและร้านแม่ประภา
สังฆภัณฑ์/เสนอราคา 400 บาท

ร้านจิปาถะและร้านแม่ประภา
สังฆภัณฑ์/เสนอราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061100057 31/10/2017

603 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 เคร่ือง เพ่ือใช้
ในการท างานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีทางทะเล

37,800.00 37,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
 จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2100061100005 2/10/2017

604 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง เพ่ือใช้
ในการท างานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีทางทะเล

12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
 จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2100061100002 2/10/2017

605 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง เพ่ือใช้
ในการท างานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีทางทะเล

9,450.00 9,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
 จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2100061100003 2/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

606 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง เพ่ือใช้
ในการท างานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีทางทะเล

25,200.00 25,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
 จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2100061100004 2/10/2017

607 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลงานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองสูบน้ า
ศูนย์วิจัยคณะเทคโนโลยีทางทะเล

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ เสง่ียมโพธ์ิ นายบุญเลิศ เสง่ียมโพธ์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2100061100001 6/10/2017

608 ขออนุมัติซ้ือหมึกปร้ินเตอร์จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอนปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง อิสเทิร์น เซอร์วิส อิสเทิร์น เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061100012 6/10/2017

609 ขออนุมัติจ้างติดต้ังท่อน้ ายาแอร์ (เคร่ืองปรับอากาศห้อง
 GC) เน่ืองจากท่อน้ ายาแอร์ช ารุด ท าให้มีน้ าหยดไหล
เลอะพ้ืนห้องปฏิบัติการ

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061100010 6/10/2017

610 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ วันท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 
2560 เพ่ือรับ-ส่งกรรมการสอบโครงร่างปัญหาพิเศษ
(ดร.จันทร์จรัส วัฒนะโชติ) ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล จังหวัดชลบุรี

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061100029 25/10/2017

611 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน
ปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

13,867.20 13,867.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน 
จ ากัด

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061100032 30/10/2017

612 ขออนุมัติจ้างซ่อมตู้ปลอดเช้ือ จ านวน 1 งาน เน่ืองจากตู้
ปลอดเช้ือไม่สามารถท างานได้

20,972.00 20,972.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ์ จ ากัด บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061100033 30/10/2017

613 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2560
 เพ่ือรับ-ส่ง กรรมการสอบโครงร่างปัญหาพิเศษ (ดร.
จันทร์จรัส วัฒนะโชติ) ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
จังหวัดชลบุรี

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061100034 30/10/2017

614 ขออนมัติจ้างถ่ายเอกสาร,เข้าเล่ม+อุปกรณ์ เพ่ือส าเนา
เอกสารและเข้าเล่มเอกสารคณะเทคโนโลยีทางทะเล

11,198.15 11,198.15 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061100031 30/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

615 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบการเรียนการสอน เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาพืชน้ าเศรษฐกิจ

5,220.00 5,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิโรฒวิทยาภัณฑ์ ร้านวิโรฒวิทยาภัณฑ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061100030 30/10/2017

616 ขออนุมัติจ้างท าพวงหรีด จ านวน 1 พวง เพ่ือร่วมแสดง
ความเสียใจในงานสวดอภิธรรมศพศาสตราจารย์ ดร.
พจน์ สะเพียรชัย อดีตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ฟลอริสท์ ร้านพิมพ์ฟลอริสท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061100035 31/10/2017

617 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ วันท่ี 1 พ.ย.2560 เพ่ือ
รับ-ส่งกรรมการสอบโครงร่างปัญหาพิเศษ (ดร.อาลักษณ์
 ทิพยรัตน์) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา จังหวัด
ชลบุรี

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061100036 31/10/2017

618 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 เคร่ือง และ
เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook จ านวน 1 เคร่ือง 
เพ่ือใช้ในการท างานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์

68,400.00 68,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
 จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2200061100001 2/10/2017

619 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เพ่ือใช้ในการ
ประชุมหารือและลงส ารวจพ้ืนท่ีการพัฒนาเขตนวตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECI) ณ 
ส านักงาน ศวภ.4 จังหวัดระยอง และ ม.บูรพา วิทยา
เขตจันทบุรี

652.00 652.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด(มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด(มหาชน) ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061100002 3/10/2017

620 ขออนุมัติจ้างท าอาหารกลางวัน เพ่ือใช้ในการประชุม
หารือและลงส ารวจพ้ืนท่ีการพัฒนาเขตนวตกรรมระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECI) ณ ส านักงาน 
ศวภ.4 จังหวัดระยอง และ ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๋วยเต๋ียวหมูเลียงพระยาตรัง ร้านก๋วยเต๋ียวหมูเลียงพระยาตรัง ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061100003 3/10/2017

621 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร เพ่ือถ่ายเอกสารประกอบ
โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ ITPE ปีการศึกษา
 2560

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061100010 5/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

622 ขออนุมัติซ่อมตู้ปลอดเช้ือ โดยเปล่ียนมอเตอร์ และ
ค่าบริการ เน่ืองจากเปิดเคร่ืองไม่ติด เคร่ืองไม่สามารถใช้
งานได้ ตามปกติ มีความจ าเป็นต้องใช้ในการเรียนการ
สอนในสาขาเทคโนโลยีการเกษตร

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ์ จ ากัด บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ์ จ ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061100015 10/10/2017

623 ขออนุมัติจ้างท าป้ายแนะน าและประชาสัมพันธ์ เพ่ือถ่าย
เอกสารประเมินโครงการหยาดโลหิตช่วยชีวิตเพ่ือน
มนุษย์ ปีการศึกษา 2560

2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ โรงพิมพ์จิรเมธ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061100017 11/10/2017

624 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการ เพ่ือใช้ในโครงการ
ร่วมอาลัยรักภักดีราช จอมปราชญ์องค์ภูมิพล วันท่ี 19 
ตุลาคม 2560

1,184.00 1,184.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดทวีเจริญชุป
เปอร์สโตร์และออฟฟิค มาร์ต

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดทวีเจริญชุปเปอร์
สโตร์และออฟฟิค มาร์ต

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061100022 17/10/2017

625 ขออนุมัติเช่าชุดเคร่ืองเสียง จ านวน 1 ชุด และเช่าชุด
เคร่ืองไผ จ านวน 1 ชุด เพ่ือใช้ในโครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีลอยกระทง วันท่ี 2 
พฤศจิกายน 2560

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิพันธ์ ทับทอง นายอภิพันธ์ ทับทอง ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061100024 19/10/2017

626 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 17 รายการ เพ่ือ
น ามาใช้ในการเรียนการสอนวิชาเร่ืองปัจจุบันทาง
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

14,075.00 14,075.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรสุดาพันธ์ุไม้,บูรพา พันธ์ุไม้
,นายอภิชาติ ตันชัย

ร้านพรสุดาพันธ์ุไม้,บูรพา พันธ์ุไม้,
นายอภิชาติ ตันชัย

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061100023 19/10/2017

627 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจัดท าซุ้มกิจกรรมของนิสิตแต่ละสาขา 
เพ่ือใช้ในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2560

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดทวีเจริญชุป
เปอร์สโตร์,บริษัทเอก-ชัย ดีสทริ
บิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด,บริษัท 
สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน),
ร้านโหสิตวิทยาร้านผ้ึงน้อย,ร้านอ
กาลิโกร้านบุญมา,ร้านพีโอ สปอร์ต
 วาย.ที.เคและโรงพิมพ์จิรเมธ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดทวีเจริญชุปเปอร์
สโตร์,บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิส
เทม จ ากัด,บริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากัด(มหาชน),ร้านโหสิตวิทยาร้าน
ผ้ึงน้อย,ร้านอกาลิโกร้านบุญมา,ร้านพี
โอ สปอร์ต วาย.ที.เคและโรงพิมพ์จิร
เมธ

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061100025 19/10/2017

628 ขออนุมัติจ้างท าพวงหรีด จ านวน 1 พวง เพ่ือร่วมงาน
สวดอภิธรรมศพศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร  รุ่น 5

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทธงชัย ไอที ช็อป จ ากัด บริษัทธงชัย ไอที ช็อป จ ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061100029 25/10/2017

629 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือเป็นของท่ีระลึกการศึกษาดู
งานตามโครงการศึกษาดูงานทางสารสนเทศ ปีการศึกษา
 2560

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล พ่วงจารี นายอรรถพล พ่วงจารี ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061100033 30/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

630 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร,เข้าเล่ม+อุปกรณ์ เพ่ือเป็น
เอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

24,064.55 24,064.55 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061100034 30/10/2017

631 ขออนุมัติจ้างรถแม็คโครปรับพ้ืนท่ี จ านวน 1 รายการ 
เพ่ือน ามาใช้ในการเรียนการสอนวิชาเร่ืองปัจจุบันทาง
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกีรติ อ่ิมรัตน์ นายกีรติ อ่ิมรัตน์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061100035 30/10/2017

632 ขออนุมัติจ้างท าพวงหรีด จ านวน 1 พวง เพ่ือร่วมแสดง
ความเสียใจในงานสวดอภิธรรมศพศาสตราจารย์ ดร.
พจน์ สะเพียรชัย อดีตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ฟลอริสท์ ร้านพิมพ์ฟลอริสท์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061100036 31/10/2017

633 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 เคร่ือง เพ่ือใช้
ในการท างานของบุคลากรคณะอัญมณี

25,200.00 25,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
 จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2300061100001 2/10/2017

634 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกเพ่ือใช้ในโครงการ “เรียนรู้นอก
ห้องเรียน ประจ าภาคต้น: ปีการศึกษา 1/2560” ณ 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ฯ

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางณภัทร วานิชสรรพ์ นางณภัทร วานิชสรรพ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061100008 10/10/2017

635 ขออนุมัติจ้างท าบล็อกส่ีเหล่ียมจับทวนเจียระไน เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนวิชาเจียระไนอัญมณี

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายฌานิศ สาคร นายฌานิศ สาคร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061100009 11/10/2017

636 ขออนุมัติจ้างซ่อมกล้องจุลทรรศน์ สเตอริโอชนิด 3 
กระบอกตา เน่ืองจากชุดถ่ายภาพช ารุดท าให้ไม่สามารถ
ใช้งานได้ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการซ่อมชุดถ่ายภาพกล้อง
จุลทรรศน์ สเตอริโอชนิด 3 กระบอกตา

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.บี.แล็บ แอนด์ ซายน์ ร้าน เอส.บี.แล็บ แอนด์ ซายน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2300061100002 17/10/2017

637 ขออนุมัติซ้ือหลอดไฟ UV และหลอดแสงขาว เพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอนในห้องแลป L512

524.30 524.30 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิเล็กทริค 
แอนด์ ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิเล็กทริค แอนด์ 
ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061100015 16/10/2017

638 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษาจ านวน 3 รายการ เพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอนรายวิชาวิเคราะห์อัญมณี

1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอไอจีเอส แล็บ จ ากัด บริษัท เอไอจีเอส แล็บ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061100016 16/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

639 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 6 รายการ เพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอนในห้องแลป L512

3,359.80 3,359.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ย่งลิบง้วนการ
ไฟฟ้า

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ย่งลิบง้วนการไฟฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061100018 24/10/2017

640 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร,เข้าเล่ม+อุปกรณ์ เพ่ือเป็น
เอกสารประกอบกาเรียนการสอนของคณะอัญมณี

5,551.35 5,551.35 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061100019 30/10/2017

641 ขออนุมัติจ้างท าพวงหรีด จ านวน 1 พวง เพ่ือแสดงความ
เสียใจและไว้อาลัยในการจากไปของศาสตราจารย์ ดร.
พจน์ สะเพียรชัย อดีตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ฟลอริสท์ ร้านพิมพ์ฟลอริสท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061100020 31/10/2017

642 ขออนุมัติค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 30 เคร่ือง 
เพ่ือใช้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี/คณาจารย์/
ส านักงาน/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 6 
เดือน (ต.ต.60-มี.ค.61)

130,647.00 130,647.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป มีอาชีพให้เช่าโดยตรง ให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PO2400061100003 2/10/2017

643 ขออนุมัติค่าเช่าเคร่ืองพิมพ์เอกสาร จ านวน 2 เคร่ือง 
ส าหรับใช้ในงานราชการ พิมพ์เอกสาร ส านักงานช้ัน 7 
อาคารฉลิมพระเกียรติ ระยะเวลา 9 เดือน (ต.ต.60-มิ.ย.
61)

86,188.50 86,188.50 ตกลงราคา บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ ลิสซ่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ ลิสซ่ิง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีอาชีพให้เช่าโดยตรง ให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PO2400061100006 2/10/2017

644 ขออนุมัติค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง เพ่ือ
ใช้ถ่ายเอกสารในส านักงานของคณะ/จัดท าเอกสาร
ราชการ/จัดท าเอกสารทางวิชาการ ระยะเวลา 12 เดือน 
(ต.ต.60-ก.ย.61)

163,800.00 163,800.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีอาชีพให้เช่าโดยตรง ให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PO2400061100007 2/10/2017

645 ขออนุมัติซ้ือ อาหารว่างและเคร่ือง 8คนๆละ 30 บาท 
ส าหรับประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือน
เงินเดือนพนักงานเต็มเวลา (สายวิชาการ) (บ่าย3ตค60)

240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง นส.ณิชนันทน์ ปุ้ยเจริญ นส.ณิชนันทน์ ปุ้ยเจริญ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100002 2/10/2017

646 ขออนุมัติค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 34 เคร่ือง 
เพ่ือใช้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและคณาจารย์ 
ระยะเวลา 6 เดือน (ต.ต.60-มี.ค.61)

147,600.00 147,600.00 ตกลงราคา บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีอาชีพให้เช่าโดยตรง ให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PO2400061100002 2/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

647 ขออนุมัติค่าเช่าเคร่ืองพิมพ์เอกสาร จ านวน 3 เคร่ือง 
ส าหรับคณาจารย์และการจัดการเรียนการสอน ช้ัน 9 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ระยะเวลา 12 เดือน (ต.ต.60-
ก.ย.61)

107,085.60 107,085.60 ตกลงราคา บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ ลิสซ่ิง 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ ลิสซ่ิง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีอาชีพให้เช่าโดยตรง ให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PO2400061100005 2/10/2017

648 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 35คนๆละ40 บาท
 ส าหรับประชุมส านักงานคณะการจัดการและการ
ท่องเท่ียว (บ่าย6ตค60)

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นส.ณิชนันทน์ ปุ้ยเจริญ นส.ณิชนันทน์ ปุ้ยเจริญ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100011 2/10/2017

649 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 20คนๆละ 50บาท
 ส าหรับประชุมคณะกรรมการประสานงานการ
ด าเนินงานภายในคณะการจัดการและการท่องเท่ียว 
(บ่าย12ตค60)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน is am are ร้าน is am are มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100013 2/10/2017

650 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 18คนๆละ50 บาท
 ส าหรับประชุมคณะกรรมการประจ าคณะการจัดการ
และการท่องเท่ียว (เช้า5ตค60)

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน is am are ร้าน is am are มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100009 2/10/2017

651 ขออนุมัติซ้ืออาหารกลางวัน 18คนๆละ300 บาท 
ส าหรับประชุมคณะกรรมการประจ าคณะการจัดการ
และการท่องเท่ียว (5ตค60)

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100010 2/10/2017

652 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
ส าหรับนิสิตป.โทและป.เอก คณาจารย์ผู้สอน (1ตค60)

2,820.00 2,820.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีศักด์ิ สุรังสี นายทวีศักด์ิ สุรังสี มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100022 3/10/2017

653 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าเอกสารหลักสูตรและ
เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตรปวส.มหาบัณฑิต 
MM in ITM และงานบัณฑิตศึกษาของคณะฯ จ านวน 1 
งาน 6 เดือน (ต.ค.60-มี.ค.61)

54,000.00 54,000.00 ตกลงราคา น.ส. วรรณภา อุดมผล น.ส. วรรณภา อุดมผล มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PO2400061100013 3/10/2017

654 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าเอกสารศูนย์ประสานงาน
สหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณการ การ
เรียนรู้กับการท างาน (ปฏิบัติงานด้านค้นคว้าและ
เทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูล) จ านวน 1 งาน 6 เดือน
 (ต.ค.60-มี.ค.61)

96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา น.ส.ณัฐณิชา ไพบูลย์โรจน์รุ่ง น.ส.ณัฐณิชา ไพบูลย์โรจน์รุ่ง มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PO2400061100011 3/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

655 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าเอกสารศูนย์ประสานงาน
สหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณการ การ
เรียนรู้กับการท างาน (ปฏิบัติงานด้านฝึกอบรมและ
พัฒนางานสหกิจศึกษา) จ านวน 1 งาน 6 เดือน (ต.ค.
60-มี.ค.61)

96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา นางสาวธัญพิชชา ผลเจริญ นางสาวธัญพิชชา ผลเจริญ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PO2400061100010 3/10/2017

656 ขออนุมัติเช่ารถยนต์น่ังส่วนกลาง (รถเก๋ง) ย่ีห้อ Toyota
 Altis 1.6G Auto จ านวน 1 คัน

101,650.00 101,650.00 ตกลงราคา บริษัท ควอลิต้ี เรนท์ อะ คาร์ 
จ ากัด

บริษัท ควอลิต้ี เรนท์ อะ คาร์ จ ากัด มีอาชีพให้เช่าโดยตรง ให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PO2400061100014 3/10/2017

657 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าเอกสารศูนย์ประสานงาน
สหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณการ การ
เรียนรู้กับการท างาน (ปฏิบัติงานด้านบริหารท่ัวไปและ
ประสานงาน) จ านวน 1 งาน 6 เดือน (ต.ค.60-มี.ค.61)

96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา นายตัง คุณแก้ว นายตัง คุณแก้ว มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PO2400061100008 3/10/2017

658 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าเอกสารหลักสูตรและ
เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตรปวส.มหาบัณฑิต 
MM in ITM และงานวิเทศสัมพันธ์ของคณะฯ จ านวน 1 
งาน 6 เดือน (ต.ค.60-มี.ค.61)

54,000.00 54,000.00 ตกลงราคา นายวรภพ วิวัฒนวานิช นายวรภพ วิวัฒนวานิช มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PO2400061100012 3/10/2017

659 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับประชุม
อาจารย์ท่ีปรึกษางานนิพนธ์และวิทยานิพนธ์

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีพี ออลล์ บมจ.ซีพี ออลล์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100025 4/10/2017

660 ขออนุมัติซ้ือวัสดุงานช่าง ส าหรับเดินปล๊ักไฟฟ้า เคร่ือง
ท าน้ าเย็นประจ าช้ัน ภายในอาคาร

925.00 925.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประโยชน์การไฟฟ้า ร้านประโยชน์การไฟฟ้า มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100023 4/10/2017

661 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ ส าหรับประกอบการเรียนการสอน 
รายวิชา66462359 การบริหารความเส่ียงขององค์กร

15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100024 4/10/2017

662 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับประชุม
คณะกรรมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจ าปี
2560

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บมจ.ซีพี ออลล์ บมจ.ซีพี ออลล์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100026 5/10/2017

663 ขออนุมัติจ้างจัดหาอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับนิสิต
 ป.โทและป.เอก คณาจารย์ผู้สอน (7-8ตค60)

5,860.00 5,860.00 เฉพาะเจาะจง นส.ปนิดา จันทรัตน์ นส.ปนิดา จันทรัตน์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100031 6/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

664 ขออนุมัติจ้างจัดหาอาหารกลางวัน ส าหรับงานพิธีลง
นามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและ Bohai
 University (9ตค60)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้องอาหารจรินทร์ ห้องอาหารจรินทร์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100030 6/10/2017

665 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับงานพิธีลง
นามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและ Bohai
 University (เช้า9ตค60)

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเปรมสุข ร้านเปรมสุข มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100029 6/10/2017

666 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ย่ีห้อ HP เพ่ือใช้ใน
การพิมพ์งานเอกสารต่างๆ ในส านักงานคณบดีของคณะฯ

27,135.20 27,135.20 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์ทีเค โปร
ดักส์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์ทีเค โปรดักส์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PO2400061100016 9/10/2017

667 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 
กช 637 เพ่ือใช้ในการเดินทางปฏิบัติงานราชการของ
คณะฯ

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชรินทร์ญา ออยล์ พลัส 
จ ากัด

บริษัท ชรินทร์ญา ออยล์ พลัส จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100038 9/10/2017

668 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม เพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภคภายใน
ส านักงานของคณะฯ

4,750.00 4,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรทิพย์ ร้านสุภรทิพย์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100039 9/10/2017

669 ขออนุมัติซ้ือกระดาษช าระแบบแผ่น ส าหรับใช้ในห้อง
สุขา อาคารเฉลิมพระเกียรติของคณะฯ

10,143.60 10,143.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย 2008

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์
 ซัพพลาย 2008

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PO2400061100015 9/10/2017

670 ขออนุมัติจ้างเหมารถยนต์ 1 คัน ส าหรับรับ-ส่ง 
อาคันตุกะ จาก Bohai University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (10ตค60)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100045 9/10/2017

671 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร ข้อสอบกลางภาค จ านวน 
113,426 แผ่น เพ่ือใช้ในการจัดการสอบกลางภาค ปี
การศึกษา 1/2560

56,713.00 56,713.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PO2400061100017 9/10/2017

672 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน (ปากกาไวท์บอร์ด, กระดาษสี
, ลวดเย็บ, ทะเบียนรับ, แท่นประทับ, ตรายาง, เคร่ือง
เหลาดินสอ, รางปล๊ักไฟ) ส าหรับใช้ในส านักงานคณบดี 
และงานจัดการศึกษา

21,989.57 21,989.57 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PO2400061100018 10/10/2017

673 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ 7 เล่ม ส าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอน รายวิชา 668701 สัมมนาทฤษฎีการจัดการข้ัน
สูง

7,913.50 7,913.50 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100057 10/10/2017

674 ขออนุมัติจ้างเหมาพิมพ์นามบัตร (คณบดี) 200 ใบ 963.00 963.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน 
เพรส แอนด์ ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน เพรส
 แอนด์ ซัพพลาย

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100059 10/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

675 ขออนุมัติจ้างเหมารถยนต์ 1 คัน ส าหรับรับ-ส่ง อาจารย์
นิเทศงานนิสิตสหกิจศึกษา (12ตค60)

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100056 10/10/2017

676 ขออนุมัติซ้ือวัสดุงานช่าง จ านวน 3รายการ ส าหรับใช้ใน
การเดินปล๊ักไฟฟ้าเคร่ืองท าน้ าเย็นประจ าช้ัน และติดต้ัง
บานพับประตูหนีไฟ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

1,160.00 1,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100058 10/10/2017

677 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน ส าหรับนิสิต 
คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี โครงการเตรียมความพร้อมทาง
วิชาชีพ นิสิตคณะการจัดการและการท่องเท่ียวประจ า
ภาคต้น2560(12-13ธค60)

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีศักด์ิ สุรังสี นายทวีศักด์ิ สุรังสี มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100067 11/10/2017

678 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน ส าหรับนิสิต 
คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี โครงการเตรียมความพร้อมทาง
วิชาชีพ นิสิตคณะการจัดการและการท่องเท่ียวประจ า
ภาคต้น2560(พย60)

22,600.00 22,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสายบัว เสริมศรี นางสายบัว เสริมศรี มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100066 11/10/2017

679 ขออนุมัติจ้างจัดหาอาหารกลางวัน ส าหรับนิสิต 
คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี โครงการเตรียมความพร้อมทาง
วิชาชีพ นิสิตคณะการจัดการและการท่องเท่ียวประจ า
ภาคต้น2560(16-17ตค60)

13,400.00 13,400.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีศักด์ิ สุรังสี นายทวีศักด์ิ สุรังสี มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100061 11/10/2017

680 ขออนุมัติซ้ืออาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ส าหรับนิสิต ป.โท
และป.เอก คณาจารย์ผู้สอน (14-15ตค60)

3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง นส.ปนิดา จันทรัตน์ นส.ปนิดา จันทรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100068 12/10/2017

681 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ช้ัน 
จ านวน 2 คัน เพ่ือน านิสิตเดินทางไปศึกษาดูงาน
โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา 668312 และ 
66831259 ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (3พ.ย.60)

16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง ราตรี มีสุข ราตรี มีสุข มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100072 17/10/2017

682 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ช้ัน 
จ านวน 2 คัน เพ่ือน านิสิตเดินทางไปศึกษาดูงาน
โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา 668312 และ 
66831259 ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (20ต.ค.60)

16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง ราตรี มีสุข ราตรี มีสุข มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100070 17/10/2017

683 ขออนุมัติจ้างพิมพ์จดหมายข่าว ฉบับเดือน ส.ค.-ก.ย.60 
 ส าหรับเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม
ของคณะ

13,696.00 13,696.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน 
เพรส แอนด์ ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน เพรส
 แอนด์ ซัพพลาย

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100073 17/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

684 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายภาพ  ส าหรับถ่ายภาพผู้เข้าร่วม
ประชุมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปี 
2017(1-2พย60)

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธโนทัย อินทร์สิน นายธโนทัย อินทร์สิน มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100078 19/10/2017

685 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดกิจกรรมแสดงพิธีเปิด ส าหรับแสดง
ในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปี 
2017(1-2พย60)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง โครงการบริการวิชาการเพ่ือ
บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม
บันเทิง คณะดนตรีและการแสดง 
ม.บูรพา

โครงการบริการวิชาการเพ่ือ
บริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบันเทิง
 คณะดนตรีและการแสดง ม.บูรพา

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100082 19/10/2017

686 ขออนุมัติจ้างท าดอกไม้ติดอก (บูเก้) ส าหรับแขกผู้มี
เกียรติ (VIP) เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ปี 2017(1-2พย60)

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมอธ ฟลาเวอร์ ร้านมอธ ฟลาเวอร์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100084 19/10/2017

687 ขออนุมัติเช่าห้องประชุม และเคร่ืองโปรเจคเตอร์ 
ส าหรับประชุมและน าเสนองานวิจัย โครงการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ปี 2017(1-2พย60)

100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน)

มีอาชีพให้เช่าโดยตรง ให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100090 19/10/2017

688 ขออนุมัติค่าวัสดุ กระดาษ ปากกา ส าหรับใช้เป็นวัสดุ
ส านักงานในการจัดงานโครงการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ปี 2017 (1-2พ.ย.60)

5,329.98 5,329.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100089 19/10/2017

689 ขออนุมัติค่าจัดท าเล่มบทความวิจัย ส าหรับรวบรวม
งานวิจัยท่ีเผยแพร่ในงานประชุม BMIC 2017 (1-2พ.ย.
60) และน าส่งห้องสมุดฯ เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100075 19/10/2017

690 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์นะโม  
ส าหรับต้อนรับในงานประชุมโครงการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ปี 2017(1-2พย60)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100077 19/10/2017

691 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก (เข็มกลัดเพชร) ส าหรับมอบให้
ประธาน กรรมการ และเลขา น าเสนองานวิจัยประจ า
ห้อง โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปี 
2017(1-2พย60)

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100080 19/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

692 ขออนุมัติจ้างท าป้ายรายละเอียดช้ันภายในอาคาร และ
ป้ายท าเนียบคณบดี ส าหรับติดต้ังบอกรายละเอียด
ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ และแสดงท าเนียบคณบดี
ของคณะ

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง วี อาร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มาร์
เก็ตต้ิง

วี อาร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มาร์
เก็ตต้ิง

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PO2400061100020 20/10/2017

693 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 3 
คัน ส าหรับรับ-ส่ง คณาจารย์และบุคลากรฝ่ายด าเนินงาน
 เดินทางเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 ปี 2017 (1-2พ.ย.60)

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100098 20/10/2017

694 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 4 
คัน เพ่ือใช้ในการเดินทางไปส่ง เจ้าภาพร่วม, ผู้น าเสนอ
ผลงานวิจัย ของโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 ปี2017

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100100 20/10/2017

695 ขออนุมัติจ้างพิมพ์วารสารวิชาการ ส าหรับเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PO2400061100019 20/10/2017

696 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 4 
คัน เพ่ือใช้ในการเดินทางรับ-ส่ง เจ้าภาพร่วม, ผู้น าเสนอ
ผลงานวิจัย เข้าร่วมงานโครงการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ปี2017(1-2พ.ย.60)

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100099 20/10/2017

697 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ Essential of MIS เพ่ือใช้ประกอบ
ในการจัดการเรียนการสอน

1,381.25 1,381.25 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100091 20/10/2017

698 ขออนุมัติจ้างเหมารถสองแถว ส าหรับเดินทางใน
โครงการพัฒนาภาวะผู้น าเสริมสร้างทักษะทางสังคมเพ่ือ
อนาคต(7-10พย60)

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกาเดียแอร์เอ็กซ์เพรส 
จ ากัด

บริษัท สกาเดียแอร์เอ็กซ์เพรส จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100105 25/10/2017

699 ขออนุมัติจ้างเหมารถสองแถว ส าหรับเดินทางใน
โครงการพัฒนาภาวะผู้น าเสริมสร้างทักษะทางสังคมเพ่ือ
อนาคต(7-10พย60)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกาเดียแอร์เอ็กซ์เพรส 
จ ากัด

บริษัท สกาเดียแอร์เอ็กซ์เพรส จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100106 25/10/2017

700 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ส าหรับเดินทางใน
โครงการพัฒนาภาวะผู้น าเสริมสร้างทักษะทางสังคมเพ่ือ
อนาคต(7-10พย60)

56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง ราตรี มีสุข ราตรี มีสุข มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100104 25/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

701 ขออนุมัติจ้างท ากระดาษค าตอบ ส าหรับใช้ในการจัด
สอบของนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
ปีการศึกษา 2560-2561

90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญมีเดีย 95 จ ากัด บริษัท บุญมีเดีย 95 จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PO2400061100022 27/10/2017

702 ขออนุมัติค่าซ่อมแซม และบ ารุงรักษารถยนต์ (รถตู้) 
ทะเบียน ฮท 107 กทม. (เช็คระยะ-เปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ือง) เพ่ือเป็นการดูแลและบ ารุงรักษารถยนต์ 
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของคณะฯ

4,101.85 4,101.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100109 30/10/2017

703 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน 2 
คัน เพ่ือใช้ในการเดินทางน านิสิตไปศึกษาดูงานใน
โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา 66735159 ภาคต้น ปี
การศึกษา 2560 (7พ.ย.60)

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรณชัย ม่ันคงพีรเดช นายกรณชัย ม่ันคงพีรเดช มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100112 30/10/2017

704 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมรถยนต์ (รถตู้) ทะเบียน ฮท 107 
กทม. (ปะยาง) เพ่ือเป็นการซ่อมแซมและดูแลรักษา
รถยนต์ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของคณะฯ

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100110 30/10/2017

705 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมพร้อมถังใส จ านวน 24 ถัง เพ่ือใช้
บริโภค ส าหรับแต่ละช้ัน ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ของคณะฯ

3,120.00 3,120.00 เฉพาะเจาะจง นส.จ๊ีด มณีรัตน์ นส.จ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100111 30/10/2017

706 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 
คัน เพ่ือใช้ในการเดินทางรับ-ส่ง อาจารย์ชาวต่างชาติเข้า
ร่วมหารือหลักสูตรITM

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100114 31/10/2017

707 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
เพ่ือใช้ในการเดินทางรับ-ส่ง แขกชาวต่างชาติเข้าร่วม
หารือเพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา (ITM)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061100115 31/10/2017

708 ขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันรถรับส่งเอกสาร เดือนตุลาคม 
2560

400.00            400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 
400 บาท

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061100001 2/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

709 ขออนุมัติเบิกค่าซักรีดผ้าในศูนย์บริการการแพทย์แผน
ไทยฯ เดือนตุลาคม 2560

5,000.00          5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอราคา 
5,000 บาท

นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอราคา 
5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061100002 2/10/2017

710 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม เดือนตุลาคม 2560 9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY 
และร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส / 
เสนอราคา 9,400 บาท

ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY และ
ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส / เสนอ
ราคา 6,996.15 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061100003 2/10/2017

711 ขออนุมัติเบิกค่ารับรอง ในการด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงานคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบ
ศร วันท่ี 6 ตุลาคม 2560

5,280.00 5,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสลัดมู้ด /        เสนอราคา  
5,280 บาท

ร้านสลัดมู้ด /        เสนอราคา  
3,585 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061100004 3/10/2017

712 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ -โครงการ
สร้างเสริมสุขภาพแก่ชุมชน วันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ.2560

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายขวัญชัย   ยอดอาจ/ เสนอ
ราคา 8,500 บาท

นายขวัญชัย ยอดอาจ/ เสนอราคา 
8,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061100012 12/10/2017

713 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนวิชา
สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 8 พฤศจิกายน 
2560

555.00 555.00 เฉพาะเจาะจง นางเสง่ียม  ไม้แป้น/เสนอราคา 
550 บาท

นางเสง่ียม  ไม้แป้น  /เสนอราคา 
467.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061100015 12/10/2017

714 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนวิขาบทน า
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ วันท่ี 24 ตุลาคม 2560

1,292.50 1,292.50 เฉพาะเจาะจง นางเสง่ียม  ไม้แป้น/เสนอราคา 
1,292.50 บาท

นางเสง่ียม  ไม้แป้น  /เสนอราคา 
1,237.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061100014 12/10/2017

715 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนวิชา
สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน วันท่ี 18 ตุลาคม 2560

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดสดหนองมน ต าบลแสนสุข /
เสนอราคา 1,200 บาท

ตลาดสดหนองมน ต าบลแสนสุข /
เสนอราคา 1,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061100013 12/10/2017

716 ขออนุมัติเบิกซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
แก่ชุมชน วันท่ี 22 ตุลาคม 2560

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเสง่ียม  ไม้แป้น และนางสาว
แววใจ พิมพิลา /เสนอราคา 
2,000 บาท

นางเสง่ียม  ไม้แป้น และนางสาวแวว
ใจ พิมพิลา /เสนอราคา 1,925 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061100011 12/10/2017

717 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุโครงการจิตอาสาเพ่ือพ่อหลวง  วันท่ี
 19 ตุลาคม 2560

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจาน บางแสน /เสนอราคา 
1,700 บาท

ร้านจาน บางแสน  /   เสนอราคา 
500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061100016 18/10/2017

718 ขออนุมัติจัดซ้ือค่าของท่ีระลึกโครงการดูงานรายวิชาบท
น าการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วันท่ี 4 พฤศจิกายน 
2560

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคถาวร (แป้น) /เสนอราคา 
700 บาท

ร้านโชคถาวร (แป้น) /เสนอราคา 
700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061100025 30/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

719 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์-โครงการสวนสมุนไพร
เพ่ือการดูแลตนอย่างย่ังยืน

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ไทยพานิช /เสนอ
ราคา 8,000 บาท

นายสมชาย  ไทยพานิช /เสนอราคา 
8,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061100026 30/10/2017

720 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการสวนสมุนไพรชุมชน
เพ่ือการดูแลตนอย่างย่ึงยืน วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2560

7,140.00 7,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด 
สาขาชลบุรี, ร้านLEEDA COPY,  
         ร้านฟาร์มมี และ
ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทย/
เสนอราคา 7,140 บาท

บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ากัด 
สาขาชลบุรี, ร้านLEEDA COPY,      
     ร้านฟาร์มมี และศูนย์บริการ
การแพทย์  แผนไทย/เสนอราคา  
6,202 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061100028 31/10/2017

721 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจาก
เคร่ืองถ่ายเอกสารงานเอกสารต่างๆภายในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี ราคาต่ าสุด PR2800061100008 16/10/2017

722 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกค่าจ้างเหมาซ่อมเคร่ืองท าน้ าแข็ง
 หมายเลขครุภัณฑ์ 580811201000001

9,196.65 9,196.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น. บี. เค คูลล่ิง ซิสเตม 
จ ากัด

บริษัท เอ็น. บี. เค คูลล่ิง ซิสเตม 
จ ากัด

รับบริการจากบริษัทท่ีซ้ือสินค้า PR2800061100010 17/10/2017

723 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารจากเคร่ือง
ถ่ายเอกสารงานเอกสารต่างๆภายในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

9,281.05 9,281.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี ราคาต่ าสุด PR2800061100009 17/10/2017

724 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุในการสอนวิชาการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์

1,997.00 1,997.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมส่วนบูติค,ตลาดสดวัฒนา
นคร

ร้านสมส่วนบูติค,ตลาดสดวัฒนานคร สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061100011 17/10/2017

725 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร 
จ ากัด

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061100016 31/10/2017

726 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร 
จ ากัด

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ า PO3300061100001 2/10/2560

727 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจาก
เคร่ืองถ่ายเอกสารงานเอกสารต่างๆภายในคณะ
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

99,600.00 99,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ า PR3300061100017 16/10/2560

728 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2560

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร 
จ ากัด

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ า PO3300061100002 31/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

729 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 6 เคร่ือง ประจ าปีงบประมาณ 2561 (โดยเร่ิม
เช่าต้ังแต่ 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561) จ านวน 12 
เดือน

72,000.00        72,000.00 ตกลงราคา บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061100002 2/10/2560

730 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
อาคารวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา และ
บริเวณโดยรอบ ประจ าปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 
2560 - 30 ก.ย. 2561) จ านวน 12 เดือน

423,000.00       442,200.00 ตกลงราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.
บี.เอส.ซี.กรุ๊ป จ ากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.
เอส.ซี.กรุ๊ป จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061100001 2/10/2560

731 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างบริการบ ารุงและดุแล
รักษาเชิงป้องกัน เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าสมอง จ านวน 1
 ชุด

42,800.00        42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิท เมดิคอล จ ากัด บริษัท สมิท เมดิคอล จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061100016 30/10/2560

732 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาลิฟต์ประจ าปี
งบประมาณ 2561

85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคา 
85,000 บาท

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ราคาท่ีตกลงจ้าง 85,000
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061100003 2/10/2017

733 ขออนุมัติจัดซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน 2 ม้ือ 
รายวิชา683341 ในวันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ.2560 (อ.พร
ลักษณ์)

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านหอมกาแฟ สาขาสหเวช 
เสนอราคา 200 บาท

ร้านบ้านหอมกาแฟ สาขาสหเวช 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100009 2/10/2017

734 ขออนุมัติเช่าคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 เคร่ือง อาคาร
วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์

132,000.00 132,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
เสนอราคา 132,000 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงเช่า 132,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061100005 2/10/2017

735 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารระหว่างส่วนงาน
ต่างๆ จ านวน 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2560
 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2561

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางส ารวย  สดใส เสนอราคา 
60,000 บาท

นางส ารวย  สดใส ราคาท่ีตกลงจ้าง 
60,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061100004 2/10/2017

736 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน รายวิชา 
683341 การออกก าลังกายเพ่ือการบ าบัดในวันท่ี 2 
ตุลาคม พ.ศ.2560

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล  ภู่ศรี เสนอราคา 
2,700 บาท

นายศุภพล  ภู่ศรี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
2,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100008 2/10/2017

737 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และบริเวณพ้ืนท่ีโรงจอดรถยนต์
คณะสหเวชศาสตร์

690,692.70 690,692.70 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์
 คลีน เซอร์วิส เสนอราคา 
690,692.70 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส ราคาท่ีตกลงจ้าง 
690,692 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061100001 2/10/2017

Page 71



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

738 ขออนุมัติจัดจ้างตรวจเช็คเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าระบบส ารอง
ไฟฉุกเฉินและตู้เมนไฟฟ้า MDB อาคารวิทยาศาสตร์
การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 
พ.ศ.2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2561

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพงษ์ แซ่เต๋ิน เสนอราคา 
36,000 บาท

นายอนุพงษ์ แซ่เต๋ิน ราคาท่ีตกลงจ้าง
 36,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061100002 2/10/2017

739 ขออนุมัติจัดซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน 1 ม้ือ 
รายวิชา682364 พิษวิทยาและอาชีวอนามัย2

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกาล่าเฮ้าส์ คาเฟ่แอนด์
เรสเตอรองท์  เสนอราคา 100 
บาท

ร้านกาล่าเฮ้าส์ คาเฟ่แอนด์
เรสเตอรองท์ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 100 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100011 3/10/2017

740 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-ส่ง
อาจารย์ยุทธนา สามัง มาสอนรายวิชา 680331 ปรสิต
วิทยา  ในวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ.2560

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ  บุญนาค เสนอราคา
 2,600 บาท

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคาท่ี ตก
ลงจ้าง 2,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100019 3/10/2017

741 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-ส่ง
อาจารย์ผศ.ดร.สุดาวดี คงข า มาสอนรายวิชา 682331 
เคมีคลินิก 1 และ 682332 ปฏิบัติการเคมีคลินิก  ใน
วันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ.2560

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม สีมาวงษ์ เสนอราคา 
2,900 บาท

นายอุดม สีมาวงษ์  ราคาท่ีตกลงจ้าง
 2,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100020 3/10/2017

742 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับส่ง
อาจารย์มยุรี  ขันติพงศ์ มาสอนรายวิชา 682322 วิทยา
แบคทีเรียคลินิก ในวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ.2560

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล บุญนาค เสนอราคา 
2,600 บาท

นายทศพล บุญนาค ราคาท่ีตกลงจ้าง
 2,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100017 3/10/2017

743 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ายาสารเคมี จ านวน 6 รายการ 2,090.00 2,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีมาร์ค จ ากัด เสนอราคา 
2,090 บาท

บริษัท ดีมาร์ค จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 2,090 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100012 3/10/2017

744 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-ส่ง
อาจารย์อ าไพ นสสติ มาสอนรายวิชา 685322 ปฏิบัติ
การมหศัลยพยาธิวิทยา ในวันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ.2560

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม สีมาวงษ์ เสนอราคา 
2,600 บาท

นายอุดม สีมาวงษ์  ราคาท่ีตกลงจ้าง
 2,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100022 3/10/2017

745 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ - 
ส่งอาจารย์ยุทธ สามัง มาสอนรายวิชา 680331 ปรสิต
วิทยา ในวันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ.2560

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ  บุญนาค เสนอราคา
 2,600 บาท

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคาท่ี ตก
ลงจ้าง 2,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100027 3/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

746 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน รายวิชา 
683341 ในวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ.2560

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล บุญนาค เสนอราคา 
2,900 บาท

นายทศพล บุญนาค ราคาท่ีตกลงจ้าง
 2,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100015 3/10/2017

747 ขออนุมัติจัดซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืมจ านวน 2 ม้ือ 
ส าหรับรับรองอาจารย์ผศดร.รัตติยา จินเดหวา มาสอน
รายวิชา 683341  การออกก าลังกายเพ่ือการบ าบัด ใน
วันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ.2560 (อ.พรลักษณ์)

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านหอมกาแฟ สาขาสหเวช 
เสนอราคา 70 บาท ร้านนางสาว
ดารณี  สมหมาย เสนอราคา 130
 บาท

ร้านบ้านหอมกาแฟ สาขาสหเวช 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 70 บาท ร้าน
นางสาวดารณี  สมหมาย ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 130 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100016 3/10/2017

748 ขออนุมัติจัดซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน 2ม้ือส าหรับ
รับรองอาจารย์ท่ีมาสอนรายวิชา682331เคมีคลินิก 1 
และ 682332 ปฏิบัติการเคมีคลินิก ในวันท่ี 9 ตุลาคม 
พ.ศ.2560 (อ.นิรมล)

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน LUKKEAW RICE BOX 
เสนอราคา56 บาท และร้าน
นางสาววริษา สมหมาย เสนอ
ราคา 100 บาท

ร้าน LUKKEAW RICE BOX ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 56 บาท และร้านนางสาวว
ริษา สมหมาย ราคาท่ีตกลงซ้ือ 100 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100024 3/10/2017

749 ขออนุมัติจัดซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน 2 ม้ือ 
ส าหรับรับรองอาจารย์ยุทธนา สามัง มาสอนรายวิชา 
680331 ปรสิตวิทยา ในวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ.2560 (อ.
พรอนันต์)

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Clicle café' เสนอราคา 45
 บาท และร้านป้าแต๋ว เสนอราคา
 155 บาท

ร้าน Clicle café' ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
45 บาท และร้านป้าแต๋ว ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 155 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100021 3/10/2017

750 ขออนุมัติจัดซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน 2 ม้ือ 
ส าหรับรับรองอาจารย์พิเศษ รายวิชา 682322 วิทยา
แบคทีเรียคลินิก ในวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ.2560 (อ.ณัฐ
ภาณินี)

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกาล่าเฮ้าส์ คาเฟ่แอนด์
เรสเตอรองท์ เสนอราคา 200 บาท

ร้านกาล่าเฮ้าส์ คาเฟ่แอนด์
เรสเตอรองท์ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 200 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100018 3/10/2017

751 ขออนุมัติจัดซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน 1 ม้ือ/3 
ท่าน ส าหรับรับอาจารย์ท่ีมาสอนรายวิชา 685322 
ปฏิบัติการมหศัลยพยาธิวิทยา 1 ในวันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ.
2560 (อ.กรรณิการ์)

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านLUKKEAW RICE BOX เสนอ
ราคา 56 บาท ร้านนางสาววริษา 
สมหมาย 100 บาท

ร้านLUKKEAW RICE BOX ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 56 บาทร้านนางสาววริษา 
สมหมาย ราคาท่ีตกลงซ้ือ 100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100023 3/10/2017

752 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน รายวิชา
682473 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในวันท่ี 11 
ตุลาคม พ.ศ.2560

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล  บุญนาค เสนอราคา 
2,900 บาท

นายทศพล  บุญนาค ราคาท่ีตกลง
ราคาจ้าง 2,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100040 6/10/2017

753 ขออนุมัติจัดซ้ืออาหารว่าง จ านวน 2 ม้ือ ส าหรับรับรอง
ผู้เข้าร่วมโครงการ''แลกเปล่ียนนิสิตสาขาวิชา
กายภาพบ าบัดกับสถาบัน (ต้ังแต่วันท่ี 1-7 ตุลาคม พ.ศ.
2560)

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแกละไอศครีม เสนอราคา 
1,500 บาท

ร้านแกละไอศครีม ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
1,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100047 6/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

754 ขออนุมัติจ้างเหมาท าอาหาร จ านวน 2 ม้ือ ส าหรับ
รับรองผู้เข้าร่วมโครงการ''แลกเปล่ียนนิสิตสาขาวิชา
กายภาพบ าบัดกับสถาบัน (ต้ังแต่วันท่ี 1-7 ตุลาคม พ.ศ.
2560)

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาหารไดโนโซแซ่บ เสนอ
ราคา 7,500 บาท

ร้านอาหารไดโนโซแซ่บ ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 7,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100046 6/10/2017

755 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือใช้
ส าหรับรับ-สงอาจารย์สาขาชีวเวชศาสตร์นิเทศการฝึก
ปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา 2560 (ช่วงท่ี 3 ) ต้ังแต่
วันท่ี 25 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา เสนอ
ราคา 16,500 บาท

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 16,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061100006 6/10/2017

756 ขออนุมัติจัดซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืม จ านวน 1 ม้ือ 
ส าหรับรับอาจารย์รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร มาสอน
รายวิชา 682473 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ ใน
วันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ.2560

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านหอมกาแฟ สาขาสหเวช 
เสนอราคา 100 บาท

ร้านบ้านหอมกาแฟ สาขาสหเวช 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100041 6/10/2017

757 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ - 
ส่งอาจารย์สมศักด์ิ ฟองสุภา มาสอนรายวิชา 682364 
พิษวิทยาและอาชีวอนามัย ในวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ.2560

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ  บุญนาค เสนอราคา
 2,900 บาท

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคาท่ี ตก
ลงจ้าง 2,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100044 6/10/2017

758 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับส่ง
อาจารย์พิเศษ มาสอนรายวิชา 685331 เซลล์วิทยานรี
เวช 1 ในวันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ.2560 (คนขับรถ)

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล  บุญนาค เสนอราคา 
2,600 บาท

นายทศพล  บุญนาค ราคาท่ีตกลง
ราคาจ้าง 2,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100048 7/10/2017

759 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ จ านวน 1 คัน  เพ่ือรับ-ส่ง
อาจารย์อ าไพ นุสสติมาสอนรายวิชา 685322 ปฏิบัติ
การมหศัลยพยาธิวิทยา 1 ในวันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ.2560

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม สีมาวงษ์ เสนอราคา 
2,600 บาท

นายอุดม สีมาวงษ์ ราคาท่ีตกลงจ้าง 
2,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100049 7/10/2017

760 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับส่ง
อาจารย์พิเศษรายวิชา685331 เซลล์นรีเวช 1 ในวันท่ี 1
 ตุลาคม พ.ศ.2560

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล  บุญนาค เสนอราคา 
2,600 บาท

นายทศพล  บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100058 11/10/2017

761 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 1 รายการ 7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากัด 
เสนอราคา 7,062 บาท

บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากัด
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,066 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100070 14/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

762 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 3,156.50 3,156.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จ ากัด เสนอ
ราคา 3,156.50 บาท

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 3,156.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100068 14/10/2017

763 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 1 รายการ 8,966.60 8,966.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 
เสนอราคา 8,966.60 บาท

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,966.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100069 14/10/2017

764 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้จ านวน 1 คัน 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ เสนอราคา 
2,900 บาท

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาท่ีตกลงจ้าง
 2,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100086 18/10/2017

765 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตัดต้นไม้ จ านวน 3 ต้น 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสรรชัย  พรมเจียม เสนอราคา
 4,000 บาท

นายสรรชัย  พรมเจียม ราคาท่ีตกลง
จ้า 4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100080 18/10/2017

766 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน  1 คัน 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ บุญนาค เสนอราคา
 2,900 บาท

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ี      
ตกลงจ้าง 2,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100085 18/10/2017

767 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ  บุญนาค  เสนอ
ราคา 2,700 บาท

นายพงษ์เทพ  บุญนาค  ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100084 18/10/2017

768 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ  บุญนาค  เสนอ
ราคา 3,000 บาท

นายพงษ์เทพ  บุญนาค  ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100083 18/10/2017

769 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-ส่ง
อาจารย์วาสนา นีลดานุวงษ์ มาสอนรายวิชา 685331 
เซลล์วิทยานรีเวช 1 ในวันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ  บุญนาค เสนอราคา
 2,600 บาท

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคาท่ี ตก
ลงจ้าง 2,600

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100088 19/10/2017

770 ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ้างวัสดุการเรียนการสอนในวิชา
โครงงานวิจัยฯ (อ.จิรสุดา)

662.00 662.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เสนอราคา 662 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีจะตกลงซ้ือ 662 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100092 19/10/2017

771 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ จ านวน 1 คัน 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ  บุญนาค เสนอราคา
 2,600 บาท

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคาท่ี ตก
ลงจ้าง 2,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100087 19/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

772 ขออนุมัติจัดซ้ือถุงใส่เคร่ืองมือผ่าตัด จ านวน 4 ผืน เพ่ือ
ใช้ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา
โครงงานวิจัยฯ หลักสูตรพยาธิวิทยา (อ.จิรสุดา) มี
จ านวนนิสิต 4 คน

504.41 504.41 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวคริตริพลัส อินเตอร์เท
รด จ ากัด เสนอราคา 505.41 บาท

บริษัท นิวคริตริพลัส อินเตอร์เทรด 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 505.41 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100094 19/10/2017

773 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน รับอาจารย์
อาริษา แสงศรี มาสอนรายวิชา 685344 เทคนิคทาง
เซลล์วิทยาและการจัดการส่ิงส่งตรวจ ในวันท่ี 24 ตุลาคม
 พ.ศ.2560

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ  บุญนาค เสนอราคา
 2,600 บาท

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคาท่ีตกลง
 2,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100091 19/10/2017

774 ขออนุมัติจัดซ้ืวัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน 13 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนในวิชาโครงงานวิจัยฯ 
หลักสูตรพยาธิวิทยา (อ.จิรสุดา) จ านวนนิสิต 4 คน

2,302.79 2,302.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เสนอราคา 2,302.79 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีจะตกลงซ้ือ 2,302.79 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100093 19/10/2017

775 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ผ่าตัด จ านวน 7 รายการเพ่ือใช้
ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา
โครงงานวิจัยฯ หลักสูตรพยาธิวิทยา (อ.จิรสุดา) มี
จ านวนนิสิต 4 คน

2,610.80 2,610.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเกรส
วิทยาศาสตร์ เสนอราคา 2,610 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเกรส
วิทยาศาสตร์ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
2,610.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100095 19/10/2017

776 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน รับอาจารย์
นิระชา มาสอนรายวิชา 685344 เทคนิคทางเซลล์วิทยา
และการจัดการส่ิงส่งตรวจ ในวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ.2560

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ  บุญนาค เสนอราคา
 2,600 บาท

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคาท่ี ตก
ลงจ้าง 2,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100090 19/10/2017

777 ขออนุมัติจัดซ้ือผ้าปิดจมูกและถุงมือแพทย์เพ่ือใช้ส าหรับ
ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานวิจัยฯ 
หลักสูตรพยาธิวิทยา (อ.จิรสุดา) มีจ านวนนิสิต 4 คน

1,960.00 1,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินเตอร์แลบ 
จ ากัด เสนอราคา 1,960 บาท

บริษัท บางกอกอินเตอร์แลบ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,960 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100096 19/10/2017

778 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุทางเน้ือเย่ือวิทยา จ านวน 8 รายการ 9,812.15 9,812.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย 
จ ากัด,บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ า
กัด,บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด 
เสนอราคา 9,812.15 บาท

บริษัท เอ็นพี เคมีคอล ซัพพลาย จ า
กัด,บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด
,บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 9,812.15 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100099 20/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

779 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับประกอบการเรียนการสอนรายวิชา
โครงงานวิจัยฯ (นิสิตหลักสูตรพยาธิ) อ.ณรงค์ฤทธ์ิ มี
จ านวนนิสิต 2 คน

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด,คลังยา
ชลบุรี,บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด 
เสนอราคา 4,000 บาท

บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด,คลังยาชลบุรี
,บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100100 20/10/2017

780 ขออนุมัติจัดจ้างท าเล่ม จ านวน 38 เล่ม เพ่ือใช้ส าหรับ
การจัดโครงการฝึกปฏิบัติงานกายภาพบ าบัดทางคลินิก 3
 ประจ าปี 2560 (อ.อรชรส ารองจ่าย)

3,819.00 3,819.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน LEEDA COPY เสนอราคา 
3,819 บาท

ร้าน LEEDA COPY ราคาท่ีตกลงจ้าง
 3,819 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100097 20/10/2017

781 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัส จ านวน 1 คัน เพ่ือรับส่ง
อาจารย์กายภาพบ าบัเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการ
บริการทางกายภาพบ าบัด ในวันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ.
2560

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต 
จ ากัด  เสนอราคา 7,000 บาท

บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จ ากัด
  ราคาท่ีตกลงจ้าง 7,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100104 24/10/2017

782 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารA4/80 แกรม 
จ านวน 450 รีม

46,224.00 46,224.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด เสนอราคา 46,224 บาท

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 46,224 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061100008 25/10/2017

783 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับส่ง
คณะกรรมการประจ าคณะฯ

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ  บุญนาค  เสนอ
ราคา 2,600 บาท

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ี      
ตกลงจ้าง 2,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100110 25/10/2017

784 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโครงการกีฬาประเพณีสามวิทย์ 
จ านวน 13 รายการ

3,730.00 3,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด เสนอ
ราคา 3,730 บาท

บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด ราคา   ท่ี
ตกลงซ้ือ 3,730 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100111 27/10/2017

785 ขออนุมัติจัดซ้ือถุงมือแพทย์ จ านวน 50 กล่อง เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาธิวิทยากาย
วิภาคฯ

9,523.00 9,523.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด 
เสนอราคา 9,523 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 9,523 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100117 29/10/2017

786 ขออนุมัติจัดซ้ือชามรูปไต จ านวน 50 อัน เพ่ือใช้ส าหรับ
การเรียนการสอนในหลักสูตรพยาธิวิทยาฯ

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด 
เสนอราคา 6,420  บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 6,420 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100116 29/10/2017

787 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ เพ่ือ
ใช้ในหลักสูตรพยาธิวิทยาฯ

4,940.00 4,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด เสนอ
ราคา 4,940 บาท

บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 4,940 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100115 29/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

788 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตร
พยาธิวิทยาฯ

7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด 
เสนอราคา 7,062 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 7,062 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100118 29/10/2017

789 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถสองแถว เพ่ือรับ-ส่งนิสิตเข้า
ร่วมโครงการรักษาด้วยธาราบ าบัด ในวันท่ี 6,13,20 และ
 27 พฤศจิกายน 2560

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ  เดชศักดา,นายบุญ
เต็ม  เหลืองเรือง,นายวิชัย  แซ่ต๊ัง 
เสนอราคา 4,800 บาท

นายสมเกียรติ  เดชศักดา,นายบุญ
เต็ม  เหลืองเรือง,นายวิชัย  แซ่ต๊ัง
ราคาท่ีตกลงจ้าง 4,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100121 31/10/2017

790 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 3,215.22 3,215.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
เสนอราคา 3,215.22 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,215.22 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100124 31/10/2017

791 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงานจ านวน 3 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการปฏิบัติงานของสาขากายภาพบ าบัด

4,969.14 4,969.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
เสนอราคา 4,969.14 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,969.14 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061100125 31/10/2017

792 จ้างเหมาให้บริการ ดูแลเปิด-ปิด ห้องเรียน จัดสถานท่ี
ห้องสอบ จัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
ข้อสอบ รับ-ส่งเอกสาร รับ-ส่งไปรษณีภัณฑ์ ต้ังแต่วันท่ี 1
 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

144,000.00       144,000.00 ตกลงราคา นายสุธน  ทองปาน นายสุธน  ทองปาน ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061100001 4/10/2560

793 จ้างเหมาจัดอาหารกลางวัน จ านวน 1 ม้ือ ส าหรับ
รับรองประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้าง คร้ังท่ี
 22/2560 ในวันท่ี 6 ตุลาคม 2560

10,000.00        10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านครัวต้นช้าว ร้านครัวต้นช้าว ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061100003 5/10/2560

794 จ้างเหมาจัดอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 2 ม้ือ 
ส าหรับรับรองประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ก่อสร้าง คร้ังท่ี 22/2560 ในวันท่ี 6 ตุลาคม 2560

3,500.00          3,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณสุนิสา อวยพรชัยสกุล คุณสุนิสา อวยพรชัยสกุล ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061100004 5/10/2560

795 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ เดินทาง
จาก ม.บูรพา - ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน ส าหรับเดิน
ทางเข้าร่วมประชุมการยกระดับมาตรฐานบุคลากรทางดิ
จิตัล จ านวน 1 คัน ในวันท่ี 9 ต.ค. 60

2,800.00          2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061100006 6/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

796 ขอซ้ือน้ ามันส าหรับเติมรถจักรยานยนต์ของคณะ 60.00              60.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061100007 9/10/2560

797 ขอจ้างเหมาบ ารุงรักษาเคร่ืองส ารองไฟฟ้าอัตโนมัติและ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ 2561 ต้ังแต่ 1
 ต.ค. 2560 ถึง 31 มกราคม 2561

21,400.00        21,400.00 ตกลงราคา บริษัท ภาคภูมิโปรเฟสช่ันนัล โปร
ดักส์ จ ากัด

บริษัท ภาคภูมิโปรเฟสช่ันนัล โปร
ดักส์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061100002 9/10/2560

798 ขอจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ เดินทางไป
กลับ ม.บูรพา ถึง กรุงเทพ จ านวน 1 คัน ในวันท่ี 11 
ต.ค.2560

3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061100010 10/10/2560

799 ขอจ้างเช่าสัญญาณเคเบ้ิลทีวียูบีซี และจานรับสัญญาณ 
ประจ าเดือน ตุลาคม 2560

797.00            797.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู มันน่ี จ ากัด บริษัท ทรู มันน่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061100021 11/10/2560

800 ขอจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ เดินทางไป
กลับ ม.บูรพา ถึง อ าเภอพานทอง อ าเภอบ้านบึง จ านวน
 1 คัน ในวันท่ี 12 ต.ค.2560

2,500.00          2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061100023 11/10/2560

801 ขอจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ เดินทางไป
กลับ ม.บูรพา ถึงแหลมฉบัง ศรีราคา ชลบุรี จ านวน 1 
คัน ในวันท่ี 12 ต.ค. 2560

2,500.00          2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061100022 11/10/2560

802 ขอซ้ือของท่ีระลึก ส าหรับใช้มอบให้วิทยากรในโครงการ
เตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษาของคณะ
วิทยาการสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา2560 จ านวน 1
 ช้ิน

2,000.00          2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ร้านมารดา ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061100031 12/10/2560

803 ขอจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ เดินทางไป
กลับ ม.บูรพา ถึง กรุงเทพ จ านวน 1 คัน

3,500.00          3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061100035 16/10/2560

804 ขอจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ เดินทางไป
กลับ ม.บูรพา ถึง กรุงเทพ จ านวน 1 คัน

3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061100036 16/10/2560

805 ขอจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ เดินทางจไป
กลับ จาก ม.บูรพา ถึง เขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด ใน
วันท่ี 17 ตุลาคม 2560

2,500.00          2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061100045 16/10/2560

806 ขอจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดห้องเรียน อาคารSD 
ส าหรับเดือน ตุลาคม 2560

3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ครองคิด หมู่เท่ียง น.ส.ครองคิด หมู่เท่ียง ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061100039 16/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

807 ขอจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด ห้องเรียน MIT 
MIT-S1 MIT-S2 ส าหรับเดือน ตุลาคม 2560

1,500.00          1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภิดา ศิริชาติ นางสาวศุภิดา ศิริชาติ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061100037 16/10/2560

808 ขอจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด ห้องเรียน KB201 
KB202 ส าหรับเดือน ตุลาคม 2560

1,300.00          1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศรี โคตรพัฒน์ นางเพ็ญศรี โคตรพัฒน์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061100038 16/10/2560

809 ขอซ้ือน้ ามัน ส าหรับเติมรถจักรยานยนต์ของคณะ 60.00              60.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061100082 19/10/2560

810 ขอซ้ือวัสดุ ถุงขยะ ผ้าเช็ดโต๊ะ เชือกฟาง ฯลฯ ส าหรับใช้
ในส านักงาน

10,000.00        10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชามบางแสน และบริษัท
บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ร้านจานชามบางแสน และบริษัท
บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061100087 24/10/2560

811 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ ไม้ม็อบ ยางไล่น้ า ท่ีโกยผง แปรง ไม้
กวาด ถังขยะ ถังน้ า สบู่เหลว น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายา
ล้างจาน กระดาษช าระ ถุงมือยาง กล่องเก็บเอกสาร

16,728.39        16,728.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061100003 24/10/2560

812 ขอซ้ือวัสดุ ส าหรับใช้ในการจัดโครงการเรียนรู้จากผู้มี
ความเช่ียวชาญในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในวันท่ี 9 
พ.ย. 2560

1,595.61          1,595.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061100096 25/10/2560

813 ขอจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาก าลังคนเพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรม ในวันท่ี 27 ตุลาคม 2560

2,800.00          2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061100097 25/10/2560

814 ขอซ้ือท่อน้ ายาแอร์ และสายไฟเมนเบอร์ 2*6 ส าหรับใช้
ในการติดต้ังแอร์เพ่ือใช้งาน

28,248.00        28,248.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ มารีน เซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท เอ มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061100004 30/10/2560

815 ขอซ้ือวัสดุกระดาษบรู๊ฟ จ านวน 100 แผ่น ใช้ในการจัด
โครงการเรียนรู้จากผู้มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในวันท่ี 9 พ.ย. 2560

400.00            400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061100123 30/10/2560

816 ขอจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ จ านวน 2 วัน 
ส าหรับเดินเข้าร่วมประชุมวิชาการ NCIT2017 ฯ 
เดินทางไปวันท่ี 1 พ.ย. 60 และเดินทางกลับ ในวันท่ี 3 
พ.ย.60

7,000.00          7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061100125 31/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

817 ขอจ้างถ่ายเอกสาร 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา นางสาวลภัสรินทร์ สุขสุวรรณพร/
เสนอราคา 60,000.00 บาท

นางสาวลภัสรินทร์ สุขสุวรรณพร/
เสนอราคา 60,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061100004 2/10/2560

818 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 600,000.00 600,000.00 ตกลงราคา บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 600,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 600,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061100002 2/10/2560

819 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 156,000.00 156,000.00 ตกลงราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.
บี.เอส.ซี.กรุ๊ป จ ากัด/เสนอราคา 
156,000.00 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.
เอส.ซี.กรุ๊ป จ ากัด/เสนอราคา 
156,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061100003 2/10/2560

820 ขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061100008 2/10/2560

821 ขอจ้างบุคคลปฏิบัติงาน 64,000.00 64,000.00 ตกลงราคา นายนราธิป เพ่งพิศ/เสนอราคา 
64,000.00 บาท

นายนราธิป เพ่งพิศ/เสนอราคา 
64,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061100006 2/10/2560

822 ขอจ้างบุคคลปฏิบัติงาน 64,000.00 64,000.00 ตกลงราคา นายธิปไตย ค าจันทร์/เสนอราคา 
64,000.00 บาท

นายธิปไตย ค าจันทร์/เสนอราคา 
64,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061100007 2/10/2560

823 ขอจ้างบุคคลปฏิบัติงาน 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา นางสาวสมกมล รักวีรธรรม/เสนอ
ราคา 60,000.00 บาท

นางสาวสมกมล รักวีรธรรม/เสนอ
ราคา 60,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061100005 2/10/2560

824 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 864,000.00 864,000.00 ตกลงราคา บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 864,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 864,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061100001 2/10/2560

825 ขอซ่อมแซมเคร่ืองสแกนเนอร์ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 3,500.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 3,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061100009 3/10/2560

826 ขอจ้างถ่ายเอกสาร 15,299.10 15,299.10 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง/เสนอ
ราคา 15,299.10 บาท

นายบรรชา  โคตรศรีเมือง/เสนอ
ราคา 15,299.10 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061100008 12/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

827 ขอซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 6,612.60 6,612.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ 
กรุ๊ป/เสนอราคา 6,612.60 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป/
เสนอราคา 6,612.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061100017 18/10/2560

828 ขอเช่าชุดไทยประกอบการแสดงโครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง แก้วทับทิม by sanctuary 
Fashion/เสนอราคา 3,000.00 
บาท

แก้วทับทิม by sanctuary Fashion/
เสนอราคา 3,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061100025 27/10/2560

829 ขอซ้ือเคร่ืองส าอางในการแต่งหน้า โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง 888 รวงข้าว/เสนอราคา 
1,000.00 บาท

888 รวงข้าว/เสนอราคา 1,000.00 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061100026 27/10/2560

830 ขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน จฉต 858
 ชลบุรี

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061100023 27/10/2560

831 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดท าซุ้มกิจกรรม โครงการสืบ
สานประเพณีลอยกระทง

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บัณฑิตสเตช่ันเนอรร่ี จ ากัด ลัร้าน
สุดประหยัด 20 บาท/เสนอราคา 
1,000.00 บาท

บัณฑิตสเตช่ันเนอรร่ี จ ากัด ลัร้านสุด
ประหยัด 20 บาท/เสนอราคา 
1,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061100024 27/10/2560

832 ขอจ้างเหมารถบัสโครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีด้าน
การศึกษา ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศฯ

46,400.00 46,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน อาร์ อาร์ ที แทรเวล/
เสนอราคา 46,400.00 บาท

ห้างหุ้นส่วน อาร์ อาร์ ที แทรเวล/
เสนอราคา 46,400.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061110001 1/11/2560

833 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ชุดคีย์บอร์ดกับเมาส์ไร้
สาย ส าหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้บริหารของ
สถาบันภาษา

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป PR4000061100009 17/10/2017

834 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-น้ ามันเช้ือเพลิง เติมวันท่ี 
20 ต.ค. 60  ไปรับ-ส่งวิทยากร โครงการการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือมุ่งสร้าง Independent language 
Learnersฯ

1,000.00          1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง PR4000061100011 19/10/2017

835 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-เติมน้ ามันเช้ือเพลิง เติม 1
 พ.ย. 2560 เพ่ือไปรับ-ส่งผู้บริหารเข้าร่วมงานพิธีเปิด
และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ (The 4 BMIC)ณ 
โรงแรม Holiday Inn Pattaya  เติมรถสถาบันภาษา 
ขฉ7133

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง PR4000061100014 31/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

836 ขอเสนอจ้างเหมาบริการท าความสะอาด อาคารสโมสร
บุคลากร โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันศุกร์ ระยะเวลา 12 เดือน ต้ังแต่
เดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561

129,600.00 129,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.
บี.เอส.ซี.กรุ๊ป จ ากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.
เอส.ซี.กรุ๊ป จ ากัด

เน่ืองจากบริษัทมีความน่าเช่ือถือ 
และราคาอยู่ภายในวงเงินท่ีได้รับ
ความเห็นชอบ

PO4100061100001 2/10/2017

837 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดภายในอาคารช้ัน1-3 
บริเวณโดยรอบอาคารศูนย์นวัตกรรมศิลปะและ
วัฒนธรรมคณะดนตรีและการแสดง

144,000.00       144,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา เปรมประเสริฐ/
144,000 บาท

นางสาวนัยนา เปรมประเสริฐ/
144,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO4200061100010 4/10/2560

838 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลผู้ด าเนินการด้านการแสดง การ
ก ากับการแสดง และกิจกรรมต่าง ๆภายในและภายนอก
คณะดนตรีและการแสดง

259,560.00       259,560.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิสาขา แซ่อุ้ย/259,560 
บาท

นางสาววิสาขา แซ่อุ้ย/259,560 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO4200061100006 3/10/2560

839 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลเพ่ือด าเนินการดูแล บ ารุงรักษา
เคร่ืองดนตรีไทยของคณะดนตรีและการแสดง

232,560.00       232,560.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระวัฒน์ เสริมศรี/232,560 
บาท

นายวีระวัฒน์ เสริมศรี/232,560 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO4200061100007 3/10/2560

840 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดภายในตัวอาคารช้ัน
1-3บริเวณโดยรอบอาคารศูนย์นวัตกรรมศิลปะและ
วัฒนธรรมคณะดนตรีและการแสดง

144,000.00       144,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวผกา มีสกุล/144,000 บาท นางสาวผกา มีสกุล/144,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO4200061100009 4/10/2560

841 ขออนุมัติจ้างเหมาจ้างเหมาดูแลระบบเสียง,ระบบภาพ
มัลติมีเดียภายในห้องปฏิบัติการทุกห้องของคณะดนตรี

204,000.00       204,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล ป่ินแก้ว/204,000 บาท นายธนพล ป่ินแก้ว/204,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO4200061100008 4/10/2560

842 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบแสงและระบบ
ไฟฟ้าภายในและภายนอกคณะดนตรีและการแสดง

262,080.00       262,080.00 เฉพาะเจาะจง นายมานพ เกษประดิษฐ์/
262,080 บาท

นายมานพ เกษประดิษฐ์/262,080 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO4200061100003 2/10/2560

843 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประจ าปีงบประมาณ 
2561

184,800.00       184,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 
จ ากัด/184,800 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
184,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO4200061100002 3/10/2560

844 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดภายในตัวอาคารช้ัน
1-3บริเวณโดยรอบอาคารศูนย์นวัตกรรมศิลปะและ
วัฒนธรรมคณะดนตรีและการแสดง

144,000.00       144,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยัง ปัดค า/144,000 บาท นางสาวยัง ปัดค า/144,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO4200061100011 4/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

845 ขออนุมัติจัดซ้ือผลไม้ไหว้ครูทุกวันพฤหัสบดีประจ าเดือน
ตุลาคม

3,500.00          3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊ียบ ฟลาวเวอร์/3,500 บาท ร้านเจ๊ียบ ฟลาวเวอร์/3,500 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061100009 3/10/2560

846 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าอาหาร (โต๊ะจีน)ในโครงการ
ท าบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะดนตรีและการแสดง

15,000.00        15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน วุฒิ โภชนา/15,000 บาท ร้าน วุฒิ โภชนา/15,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061100019 5/10/2560

847 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าอาหารถวายพระสงฆ์ใน
โครงการท าบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะดนตรีและการ
แสดง

6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ครัวกุ๊กต๊ิก /6,000 บาท ร้าน ครัวกุ๊กต๊ิก /6,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061100018 5/10/2560

848 ขออนุมัติจ้างเหมาระบบแสง-เสียงในโครงการ
แลกเปล่ียนทางวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
สร้างสรรค์

30,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์  เจริมจรุง/30,000 
บาท

นายจิรโรจน์  เจริมจรุง/30,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061100029 9/10/2560

849 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืมและถ่ายเอกสารประกอบหลักสูตร 4,593.00          4,593.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คณิศร/2,800 บาท และร้าน
สดใส ก๊อปป้ี/1,793 บาท

หจก.คณิศร/2,800 บาท และร้าน
สดใส ก๊อปป้ี/1,793 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061100033 17/10/2560

850 ขออนุมัติเช่าชุดร าถวายความอาลัยในโครงการการแสดง
มหรสพในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ 
สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

84,550.00        84,550.00 เฉพาะเจาะจง นางมณี  เทพปฏิมาพร/84,550 
บาท

นางมณี  เทพปฏิมาพร/84,550 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061100037 19/10/2560

851 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 1,800.00          1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/1,800 บาท นายศรายุทธ ใสยาทา/1,800 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061100036 19/10/2560

852 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดไหว้ครูประจ าเดือนพฤศจิกายน 4,000.00          4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊ียบ ฟลาเวอร์/4,000 บาท ร้านเจ๊ียบ ฟลาเวอร์/4,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061100045 31/10/2560

853 ขออนุมัติจ้างเหมารถยนต์ (รถตู้) 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061100001 2/10/2017

Page 84



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

854 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการพนักงาน 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี พงษ์สะพัง นางสาวสาวิตรี พงษ์สะพัง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO4300061100003 5/10/2017

855 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการพนักงาน 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพพร ประดิษฐ์ภูมิ นายนพพร ประดิษฐ์ภูมิ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO4300061100002 5/10/2017

856 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO4300061100001 3/10/2017

857 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสาร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ซัพพลาย แอนด์ 
เซอร์วิส

บริษัท ชลบุรี ซัพพลาย แอนด์ 
เซอร์วิส

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061100009 6/10/2017

858 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061100010 10/10/2017

859 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 4,000.00          4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
 จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ า PO4400060010001 2/10/2017

860  เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้งานในส านักพัฒนา
นวัตกรรม จ านวน 1 เคร่ือง

1,000.00          1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ า PO4400060050001 2/10/2017

861 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 2,000.00          2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ า PO4400060100007 2/10/2017

862 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 1,050.00          1,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
 จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ า PO4400060100001 2/10/2017

863 จ้างเหมายานพาหนะ เพ่ือรับ - ส่ง ประธานกรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ระหว่างกรุงเทพมหานคร - ม.
บูรพา จ.ชลบุรี วันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560

4,500.00          4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร ให้บริการดี มีประสบการณ์ PR4400061100001 2/10/2017

864 จ้างท าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 8 ชุด 1,705.00          1,705.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อินทนิลคอฟฟ่ี และ บริษัท 
แสน สุรัตน์ จ ากัด

ร้าน อินทนิลคอฟฟ่ี และ บริษัท แสน
 สุรัตน์ จ ากัด

สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ า PR4400061100004 2/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

865 วัสดุส านักงาน(ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร) จ านวน 10 
ขวด

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 25,000 บาท

บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 25,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061100007 3/10/2017

866 หนังสือพิมพ์(ประจ าเดือนตุลาคม 2560)  จ านวน 2 
รายการ

620.00 620.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เกษากร / ราคาท่ีเสนอ 620 
 บาท

ร้าน เกษากร / ราคาท่ีเสนอ 620  
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100001 2/10/2017

867 วัสดุส านักงานเข้าสต๊อก(หมึกเคร่ืองพิมพ์) จ านวน 2 
รายการ

6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค
  / ราคาท่ีเสนอ 6,955 บาท

หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค  /
 ราคาท่ีเสนอ 6,955 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100005 2/10/2017

868 ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและก าจัดปลวก บริเวณสถานี
วิจัยย่อยแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ต้ังแต่เดือนตุลาคม 
2560-กันยายน 2561 โดยเข้าบริการเดือนละ 1 คร้ัง 
รวม 12 คร้ัง แบ่งจ่าย 4 งวด

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล 
(ประเทศไทย) จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 18,000 บาท

บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล 
(ประเทศไทย) จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
18,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061100005 2/10/2017

869 วัสดุส านักงาน(กระดาษA4การ์ดสี) จ านวน 2 รายการ 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 770.00 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 770.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100014 2/10/2017

870 ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและก าจัดปลวก ของสถานี
วิจัยย่อยชะอ า อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี เดือนตุลาคม 2560-
กันยายน 2561 โดยเข้าบริการเดือนละ 1 คร้ัง รวม 12 
คร้ัง แบ่งจ่ายเป็น 4 งวด

26,707.20 26,707.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล 
(ประเทศไทย) จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 26,707.20 บาท

บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล 
(ประเทศไทย) จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
26,707.20 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061100006 2/10/2017

871 ซ้ือน้ าอัดลม น้ าด่ืมน้ าทิพย์และมินิเมทพัลพิส้ม จ านวน 7
 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล

27,959.25 27,959.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์
เชียล จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 
27,959.25 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 27,959.25 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100001 2/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

872 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) /ราคาท่ีเสนอ 495.00 
บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) /ราคาท่ีเสนอ 495.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100012 2/10/2017

873 วัสดุส านักงาน(เข้าสต๊อก) จ านวน 5 รายการ 1,710.00 1,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 1,710.00 
บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 1,710.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100011 2/10/2017

874 ค่าจ้างตรวจเช็คระยะการใช้งานรถยนต์กระบะVigo 
หมายเลขทะเบียน กม280-ชลบุรี(สวทล.
2320-001-0002/48) จ านวน 1 งาน

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด สาขาหนองมน
บางพระ  / ราคาท่ีเสนอ  
2,525.74 บาท

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด สาขาหนองมนบางพระ 
 / ราคาท่ีเสนอ  2,525.74 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100009 2/10/2017

875 จ้างเหมาบริการป้องกันและก าจัดปลวก ณ อาคาร
สถาบันฯ หอประชุม, พิพิธภัณฑ์ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 
2560 - กันยายน 2561 เข้าบริการเดือนละ 1 คร้ัง รวม 
12 คร้ัง แบ่งจ่าย 4 งวด

26,215.00 26,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล 
(ประเทศไทย) จ ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 26,215 บาท

บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล 
(ประเทศไทย) จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
26,215 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061100004 2/10/2017

876 ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดพ้ืนท่ีภายในอาคาร
และบริเวณโดยรอบอาคาร สถาบันวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล ต้ังแต่วันท่ี 1 ตค. 60 -30 กย. 61 แบ่งจ่ายเป็น
รายเดือน 12 เดือน

1,782,000.00 1,782,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.
เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 1,782,000บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
1,782,000บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061100002 2/10/2017

877 วัสดุส านักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร เอ4) จ านวน 100 รีม 10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 10,272 บาท

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 10,272 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061100008 3/10/2017

878 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 24 เคร่ือง ประจ าปี
งบประมาณ 2561 (1 ตค. 60-30 กย. 61) รวม 12 
เดือน ตามสัญญาท่ี 2/2559 (สัญญา 3 ปี) ลว. 1 ตค. 
2558

273,600.00 273,600.00 ตกลงราคา บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 273,600 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 273,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061100003 2/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

879 น้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับพนักงานรับ-ส่งหนังสือ
(ประจ าเดือนตุลาคม 2560) จ านวน 4 คร้ัง

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง /
 ราคาท่ีเสนอ 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง / 
ราคาท่ีเสนอ 400 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100002 2/10/2017

880 ค่าเช่าเหมาบริการรถยนต์ปิคอัพ 4 ประตู (ในการ
เดินทางไปส ารวจและเก็บตัวอย่างแมงกะพรุน) ณ 
ชายฝ่ังทะเล อ. คลองใหญ่ จ. ตราด (ไปกลับชลบุรี-ตราด
 ในวันท่ี 1-3 ตุลาคม 2560)  จ านวน 3 วัน

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 6,850.00 
บาท

บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 6,850.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100003 2/10/2017

881 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  55  รายการ 42,027.20 42,027.20 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส / ราคาท่ีเสนอ  42,027.20
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ  42,027.20 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100002 3/10/2017

882 วัสดุอ่ืนๆ จ านวน 7 รายการ(จัดซุ้มดอกดาวเรืองถวาย
พ่อของแผ่นดิน) ตามใบประกอบเสนอซ้ือ/จ้างดังแนบ

13,112.00 13,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  9,050.00 
บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ  9,050.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100019 3/10/2017

883 วัสดุส านักงาน(กระดาษคาร์บอน) จ านวน 1 รายการ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 150 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 150 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100020 3/10/2017

884 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 7 รายการ
(รายละเอียดตามใบประกอบเสนอซ้ือ/จ้างดังแนบ)

690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง นายนาวิก  กล่อมประเสริฐ / 
ราคาท่ีเสนอ 690.00 บาท

นายนาวิก  กล่อมประเสริฐ / ราคาท่ี
เสนอ 690.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100023 3/10/2017

885 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100025 3/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

886 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 17 รายการ
(รายละเอียดตามใบประกอบเสนอซ้ือ/จ้างดังแนบ)

1,985.00 1,985.00 เฉพาะเจาะจง นายนาวิก  กล่อมประเสริฐ / 
ราคาท่ีเสนอ 1,985.00 บาท

นายนาวิก  กล่อมประเสริฐ / ราคาท่ี
เสนอ 1,985.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100024 3/10/2017

887 ค่าจ้างเช่าเหมาบริการรถยนต์กระบะ จ านวน 1 วัน(ขน
ย้ายวัสดุอุปกรณ์จัดงานวันปลาสวยงาม)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธานินทร์ ป่ินแก้ว / ราคาท่ี
เสนอ 2,500 บาท

นายธานินทร์ ป่ินแก้ว / ราคาท่ีเสนอ
 2,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100022 3/10/2017

888 ค่าจ้างตรวจเช็คซ่อมระบบปรับอากาศรถยนต์กระบะ
Vigo(หมายเลขทะเบียน กม. 280) สวทล.
2320-001-0002/48) จ านวน 1 งาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด สาขาหนองมน
บางพระ  / ราคาท่ีเสนอ  
8,093.59 บาท

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด สาขาหนองมนบางพระ 
 / ราคาท่ีเสนอ  8,093.59 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100031 4/10/2017

889 ซ้ือสินค้า จ านวน 9 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

93,356.00 93,356.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาท่ี
เสนอ 93,356 บาท

น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาท่ีเสนอ
 93,356 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7080061100002 6/10/2017

890 ซ้ือข้าวเกรียบปลา  จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภัค คงทองดี / ราคาท่ีเสนอ
 1,500 บาท

นางสุภัค คงทองดี / ราคาท่ีเสนอ 
1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100008 4/10/2017

891 ซ้ือพาย,คุกก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ1,800 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ1,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100006 4/10/2017

892 ซ้ือผงน้ าชง  จ านวน  4  รายการ 42,696.00 42,696.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศุภมิตร ไวน์แอนด์สพีริทส์
 จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  42,696 
บาท

บริษัท ศุภมิตร ไวน์แอนด์สพีริทส์ 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  42,696 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100005 4/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

893 ซ้ือหนังสือ/แบบเรียน ท่ีวัดส่วนสูงและโปสเตอร์ จ านวน 
153 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

93,990.00 93,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อักษราพิพัฒน์ จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 93,990 บาท

บริษัท อักษราพิพัฒน์ จ ากัด / ราคา
ท่ีเสนอ 93,990 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7080061100001 6/10/2017

894 ค่าจ้างป๊ัมกุญแจ จ านวน 3 ดอก 85.00 85.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกุญแจ ทอง /ราคาท่ีเสนอ  85
 บาท

ร้านกุญแจ ทอง /ราคาท่ีเสนอ  85 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100028 4/10/2017

895 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ จ านวน 3 รายการ 4,650.00 4,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
 / ราคาท่ีเสนอ 4,650 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส / 
ราคาท่ีเสนอ 4,650 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100030 4/10/2017

896 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 9 รายการ ''
รายละเอียดตามใบประกอบเสนอซ้ือ/จ้างดังแนบ)

1,960.00 1,960.00 เฉพาะเจาะจง นายนาวิก  กล่อมประเสริฐ /
ราคาท่ีเสนอ 1,960 บาท

นายนาวิก  กล่อมประเสริฐ /ราคาท่ี
เสนอ 1,960 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100027 4/10/2017

897 ซ้ือคุ้กก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร / 
ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท

คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร / ราคาท่ี
เสนอ 1,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100007 4/10/2017

898 ซ้ือเส้ือยืดคอกลม จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

43,010.00 43,010.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี สกุลมงคลนาม / ราคาท่ี
เสนอ 43,010 บาท

นางยุวดี สกุลมงคลนาม / ราคาท่ี
เสนอ 43,010 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100013 5/10/2017

899 ซ้ือพาย,คุกก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ  1,500 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ  1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100010 5/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

900 น้ าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง  จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100037 5/10/2017

901 ซ้ือซาลาเปา และขนมจีบ  จ านวน  2  รายการ 10,539.07 10,539.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 10,539.07 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 10,539.07 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100012 5/10/2017

902 ซ้ืออิชิตัน  จ านวน  1  รายการ 10,640.00 10,640.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ี
เสนอ  10,640 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ  
10,640 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100014 5/10/2017

903 ซ้ือแก๊สถัง  จ านวน  1  รายการ 1,155.00 1,155.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บางแสนแก๊ส / ราคาท่ีเสนอ 
 1,155 บาท

ร้าน บางแสนแก๊ส / ราคาท่ีเสนอ  
1,155 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100011 5/10/2017

904 ซ้ือสินค้า วัตถุดิบและวัสดุส านักงาน จ านวน 15 รายการ
 เพ่ือน ามาขายและใช้ในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสต์ทาง
ทะเล

26,446.00 26,446.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) /ราคาท่ีเสนอ 26,446 
บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) /ราคาท่ีเสนอ 26,446 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100009 5/10/2017

905 วัสดุส านักงาน 4 รายการ 1,724.00 1,724.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ   1,724 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ   1,724 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100038 6/10/2017

906 ซ้ือน้ าอัดลม น้ าด่ืมน้ าทิพย์และมินิเมทพัลพิส้ม จ านวน 3
 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล

10,720.06 10,720.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์
เชียล จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 
10,720.06 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 10,720.06 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100018 6/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

907 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 252.00 252.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาท่ี
เสนอ 252 บาท

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ
 252 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100043 6/10/2017

908 ซ้ือคุ้กก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร / ราคาท่ี
เสนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100020 6/10/2017

909 ซ้ือข้าวเกรียบปลา  จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภัค คงทองดี / ราคาท่ีเสนอ
 1,500 บาท

นางสุภัค คงทองดี / ราคาท่ีเสนอ 
1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100021 6/10/2017

910 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 8,060.00 8,060.00 เฉพาะเจาะจง นางอนงค์ ย้ิมละมัย / ราคาท่ี
เสนอ 8,060 บาท

นางอนงค์ ย้ิมละมัย / ราคาท่ีเสนอ 
8,060 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100040 6/10/2017

911 อาหารสัตว์น้ า(ปลาสีกุน) จ านวน 200 กิโลกรัม 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้องเย็นชวนชม / ราคาท่ีเสนอ 
5,000 บาท

ห้องเย็นชวนชม / ราคาท่ีเสนอ 
5,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100042 6/10/2017

912 ซ้ือสินค้าท่ีระลึก จ านวน 4 รายการ เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

44,500.00 44,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัณฑิรา คุณอริยะเกษม /
 ราคาท่ีเสนอ 44,500 บาท

นางสาวภัณฑิรา คุณอริยะเกษม / 
ราคาท่ีเสนอ 44,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100016 6/10/2017

913 วัสดุไฟฟ้า(หลอดนีออนLED)  จ านวน 1 กล่อง 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาท่ี
เสนอ 4,300 บาท

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ
 4,300 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100044 6/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

914 ซ้ือพาย,คุกก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ /
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ /
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100019 6/10/2017

915 ซ้ือพวงกุญแจปลาการ์ตูนส้มขาวและปลาการ์ตูนอานม้า 
จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณา วงษ์วิลาศ / 
ราคาท่ีเสนอ 30,000 บาท

นางสาวกฤษณา วงษ์วิลาศ / ราคาท่ี
เสนอ 30,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100015 6/10/2017

916 ซ้ือสินค้า วัตถุดิบ อุปกรณ์ประกอบการขาย และวัสดุ 
จ านวน 20 รายการ เพ่ือน ามาขายและใช้ในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

33,068.50 33,068.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 
33,068.50  บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 33,068.50 
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100017 6/10/2017

917 วัสดุการเกษตร(อาร์ทีเมีย) จ านวน 18 กก. 2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรจงฟาร์ม / ราคาท่ีเสนอ 
2,160 บาท

ร้านบรรจงฟาร์ม / ราคาท่ีเสนอ 
2,160 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100039 6/10/2017

918 ค่าจ้างพิมพ์สต๊ิกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด จ านวน 2 รายการ 3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
3,531 บาท

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 3,531 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100041 6/10/2017

919 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100046 9/10/2017

920 ค่าจ้างซ่อมวัสดุไฟฟ้า(ป๊ัมน้ าเค็ม) จ านวน 1 ตัว 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีซ่อมไทย / ราคาท่ีเสนอ 
3,800 บาท

ร้านศรีซ่อมไทย / ราคาท่ีเสนอ 
3,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100045 9/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

921 ซ้ือวัตถุดิบ จ านวน 18 รายการ เพ่ือน ามาท าข้าวกล่อง
ขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

2,446.00 2,446.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 2,446 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 2,446 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100022 9/10/2017

922 วัสดุการเกษตร(อาหารเม็ดปลาน้ าจืด) จ านวน 1 กระสอบ 390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้ีฮวดสุน / ราคาท่ีเสนอ  390
 บาท

ร้านล้ีฮวดสุน / ราคาท่ีเสนอ  390 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100049 9/10/2017

923 วัสดุยานพาหนะ(แบตเตอร่ี)  จ านวน 1 ลูก 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสินไทย 1 / ราคาท่ีเสนอ  
3,250 บาท

ร้านสินไทย 1 / ราคาท่ีเสนอ  3,250
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100047 9/10/2017

924 ต้นดาวเรือง จ านวน 400 ต้น 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านลายไผ่  , ร้านสวนเอเดน
 , ร้านลุง (หร่ัง)
/ ราคาท่ีเสนอ 14,150 บาท

ร้านบ้านลายไผ่  , ร้านสวนเอเดน , 
ร้านลุง (หร่ัง)
/ ราคาท่ีเสนอ 14,150 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100048 9/10/2017

925 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า)  จ านวน 7 รายการ 960.00 960.00 ตกลงราคา นายอ าพล  เทียนเงิน / ราคาท่ี
เสนอ 960 บาท

นายอ าพล  เทียนเงิน / ราคาท่ีเสนอ
 960 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100052 10/10/2017

926 ซ้ืออิชิตัน  จ านวน  1  รายการ 7,840.00 7,840.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ี
เสนอ 7,840 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
7,840 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100026 10/10/2017

927 วัสดุคอมพิวเตอร์(หน่วยความจ า) จ านวน 1 รายการ 2,680.00 2,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 2,680 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 2,680 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100053 10/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

928 ซ้ือน้ าด่ืมเนสท์เล่เพียวไลท์  จ านวน  1  รายการ 5,400.66 5,400.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดนวัต แดร่ีโปรดักส์ จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 5,400.66 บาท

บริษัท ดนวัต แดร่ีโปรดักส์ จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 5,400.66 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100023 10/10/2017

929 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  23  รายการ 20,658.83 20,658.83 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส / ราคาท่ีเสนอ  20,658.83
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ  20,658.83 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100025 10/10/2017

930 ซ้ือบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปนิสชินคัพ  จ านวน  2  รายการ 4,824.63 4,824.63 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ
 4,84.63 บาท

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
4,84.63 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100024 10/10/2017

931 ค่าจ้างเข้าเล่มสันกาว(รายงานตรวจประเมินประกัน
คุณภาพ) จ านวน 5 เล่ม

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส / ราคาท่ี
เสนอ 200 บาท

ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส / ราคาท่ี
เสนอ 200 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100051 10/10/2017

932 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 3 รายการ 4,180.00 4,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
 จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 4,180.00 
บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 4,180.00 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100050 10/10/2017

933 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,540.00 1,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 1,540 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 1,540 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100066 11/10/2017

934 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ 792.00 792.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์ อีเลคทริค   / ราคาท่ี
เสนอ 792 บาท

ร้าน กฤษณ์ อีเลคทริค   / ราคาท่ี
เสนอ 792 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100059 11/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

935 ถุงซิป (ก้นต้ังได้) จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาบรรจุ
อาหารปลาจ าหน่ายในส่วนของผลิตภัณฑ์และผลผลิต

320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 320 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 320 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100029 11/10/2017

936 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 1 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชิต ประเสริฐ /ราคาท่ีเสนอ 
3,000 บาท

นายวิชิต ประเสริฐ /ราคาท่ีเสนอ 
3,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100056 11/10/2017

937 ซ้ือน้ าด่ืมน้ าทิพย์และมินิเมทพัลพิส้ม จ านวน 2 รายการ 
เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

12,038.57 12,038.57 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์
เชียล จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
12,038.57 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 12,038.57 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100028 11/10/2017

938 วัสดุงานบ้าน และวัสดุวิทยาศาสตร์  จ านวน 2 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 
1,367.66 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 1,367.66 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100058 11/10/2017

939 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานพ  ยงยืน /ราคาท่ีเสนอ 
5,000 บาท

นายมานพ  ยงยืน /ราคาท่ีเสนอ 
5,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100065 11/10/2017

940 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 8,830.00 8,830.00 เฉพาะเจาะจง นางอนงค์ ย้ิมละมัย / ราคาท่ี
เสนอ 8,830 บาท

นางอนงค์ ย้ิมละมัย / ราคาท่ีเสนอ 
8,830 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100067 11/10/2017

941 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  10  รายการ 4,891.23 4,891.23 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส / ราคาท่ีเสนอ  4,891.23 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ  4,891.23 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100027 11/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

942 วัสดุส านักงาน(โทรศัพท์ Panasonic) จ านวน 4 เคร่ือง 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 
2,359.99 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 2,359.99 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100070 12/10/2017

943 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100068 12/10/2017

944 ซ้ือพวงกุญแจปลาแบบยางหยอด จ านวน 1 รายการ 
เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

22,044.00 22,044.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาท่ี
เสนอ 22,044 บาท

น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาท่ีเสนอ
 22,044 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100032 16/10/2017

945 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100074 16/10/2017

946 ซ้ือพวงกุญแจปลาทะเลคละแบบ จ านวน 1 รายการ 
เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพล คุณอริยะเกษม / 
ราคาท่ีเสนอ 21,000 บาท

นายธีรพล คุณอริยะเกษม / ราคาท่ี
เสนอ 21,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100031 16/10/2017

947 ซ้ือพาย,คุกก้ี  จ านวน  1  รายการ 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 2,250 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 2,250 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100033 16/10/2017

948 ซ้ือเมล็ดกาแฟ ช็อคโกแลตผง จ านวน 2 รายการ เพ่ือ
น ามาเป็นวัตถุดิบในการขายกาแฟสดของร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

20,073.20 20,073.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  20,073.20
 บาท

บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  20,073.20 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100030 16/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

949 ซ้ือคุ้กก้ี  จ านวน  1  รายการ 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร / 
ราคาท่ีเสนอ 2,250 บาท

คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร / ราคาท่ี
เสนอ 2,250 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100034 16/10/2017

950 ซ้ือข้าวเกรียบปลา  จ านวน  1  รายการ 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภัค คงทองดี / ราคาท่ีเสนอ
 1,500 บาท

นางสุภัค คงทองดี / ราคาท่ีเสนอ 
1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100035 16/10/2017

951 ซ้ือลูกช้ิน  จ านวน   3   รายการ 2,706.00 2,706.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  2,706 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ  2,706 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100036 16/10/2017

952 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  43 รายการ 36,068.01 36,068.01 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส / ราคาท่ีเสนอ  36,068.01
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ  36,068.01 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100037 16/10/2017

953 ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ  จ านวน 3 รายการ เพ่ือน ามาขาย
และใช้ในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

2,698.00 2,698.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 2,698 
บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 2,698 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100040 17/10/2017

954 ซ้ือสินค้าและวัสดุ จ านวน 15รายการ เพ่ือน ามาขายและ
ใช้ในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

72,300.00 72,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอ านวยพาณิชย์ / ราคาท่ี
เสนอ 72,300 บาท

ร้านโชคอ านวยพาณิชย์ / ราคาท่ี
เสนอ 72,300 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100039 17/10/2017

955 ซ้ือซาลาเปา และขนมจีบ  จ านวน  2  รายการ 7,200.67 7,200.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 7,200.67 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 7,200.67 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100038 17/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

956 วัสดุอ่ืนๆ จ านวน 3 รายการ 2,473.00 2,473.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค/ ราคาท่ี
เสนอ  2,473 บาท

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค/ ราคาท่ีเสนอ 
 2,473 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100078 17/10/2017

957 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100079 18/10/2017

958 ซ้ือสินค้า(ยาสามัญประจ าบ้าน) จ านวน 1รายการ เพ่ือ
น ามาขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

5,880.72 5,880.72 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ สวัสดีฟาร์มาซี
กรุ๊ป / ราคาท่ีเสนอ  5,880. 72 
บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สวัสดีฟาร์มาซี
กรุ๊ป / ราคาท่ีเสนอ  5,880. 72 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100041 18/10/2017

959 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 255.00 255.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 214 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 214 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100088 19/10/2017

960 ซ้ือหมวก จ านวน 3 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

80,700.00 80,700.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี สกุลมงคลนาม / ราคาท่ี
เสนอ 43,010 บาท

นางยุวดี สกุลมงคลนาม / ราคาท่ี
เสนอ 43,010 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7080061100003 27/10/2017

961 วัสดุการเกษตร(พรมกันล่ืน) จ านวน 1 รายการ 2,490.00 2,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 2,490 
บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 2,490 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100090 19/10/2017

962 ซ้ือสารเคมี  จ านวน  3  รายการ 6,072.25 6,072.25 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี / ราคาท่ีเสนอ  
6,072.25 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี / ราคาท่ีเสนอ  
6,072.25 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100042 19/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

963 ซ้ือสินค้า (หมึกแมนยู) จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขาย
ในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

930.00 930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 930 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 930 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100045 19/10/2017

964 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้องเย็นชวนชม / ราคาท่ีเสนอ 
6,000 บาท

ห้องเย็นชวนชม / ราคาท่ีเสนอ 
6,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100089 19/10/2017

965 วัสดุไฟ้า และวิทยุ จ านวน 3 รายการ 2,180.00 2,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
 จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ  2,180   
บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ  2,180   บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100087 19/10/2017

966 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100094 20/10/2017

967 วัสดุคอมพิวเตอร์(จานบันทึกข้อมูล) จ านวน 1 รายการ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 2,500 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 2,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100098 20/10/2017

968 วัสดุคอมพิวเตอร์(อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า) จ านวน 1 รายการ 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 2,675 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 2,675 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100096 20/10/2017

969 ซ้ือพวงกุญแจไม้ยิงเลเซอร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามา
ขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภัค ศรีลาอ า / ราคาท่ีเสนอ 
9,000 บาท

นางสุภัค ศรีลาอ า / ราคาท่ีเสนอ 
9,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100046 20/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

970 ซ้ือสินค้า (แผ่นโฟมส่ือการเรียน) จ านวน 5 รายการ 
เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

39,097.80 39,097.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ. สมาร์ทเบรน คิดส์เวิลด์
 จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 39,097.80
 บาท

บริษัท เอ. สมาร์ทเบรน คิดส์เวิลด์ 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 39,097.80 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100047 20/10/2017

971 วัสดุส านักงาน(ธงสัญลักษณ์ประจ ารัชกาลท่ี 10) ธง 
ว.ป.ร. จ านวน 2 ผืน

160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ   160 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ   160 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100093 20/10/2017

972 ภาพรัชกาลท่ี 10 (เคลือบร้อน) อัดกรอบหลุยประดับ
ตราครุฑ  จ านวน 1 กรอบภาพ

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรอบรูปสินชล / ราคาท่ีเสนอ
 9,500 บาท

ร้านกรอบรูปสินชล / ราคาท่ีเสนอ 
9,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100097 20/10/2017

973 ค่าจ้างพิมพ์ไวนิว(ประกาศปิดบริการเข้าชม สถานเล้ียง
สัตว์น้ าเค็ม)  จ านวน 1 งาน

749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
749 บาท

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 749 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100092 20/10/2017

974 ซ้ือข้าวเกรียบปลา  จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภัค คงทองดี / ราคาท่ีเสนอ
 1,500 บาท

นางสุภัค คงทองดี / ราคาท่ีเสนอ 
1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100050 24/10/2017

975 ซ้ือคุ้กก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร / ราคาท่ี
เสนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100051 24/10/2017

976 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  49  รายการ 31,320.46 31,320.46 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส  / ราคาท่ีเสนอ 31,320.46
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส 
 / ราคาท่ีเสนอ 31,320.46 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100052 24/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

977 ซ้ือพาย,คุกก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์  / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์  / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100049 24/10/2017

978 ซ้ือสินค้า วัตถุดิบ อุปกรณ์ประกอบการขายและวัสดุ 
จ านวน 22 รายการ เพ่ือน ามาขายและใช้ในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

29,659.75 29,659.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)  / ราคาท่ีเสนอ 
29,659.75 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)  / ราคาท่ีเสนอ 29,659.75
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100048 24/10/2017

979 ซ้ือน้ าอัดลม จ านวน 5 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

16,080.17 16,080.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์
เชียล จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
16,080.17 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 16,080.17 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100054 24/10/2017

980 น้ าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100100 24/10/2017

981 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 3 รายการ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
  / ราคาท่ีเสนอ 4,500 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส   /
 ราคาท่ีเสนอ 4,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100099 24/10/2017

982 ซ้ืออิชิตัน  จ านวน  1  รายการ 10,920.00 10,920.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน  / ราคาท่ี
เสนอ 10,920 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน  / ราคาท่ีเสนอ 
10,920 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100053 24/10/2017

983 วัสดุคอมพิวเตอร์(แบตเตอร่ีเคร่ืองส ารองไฟฟ้า)พร้อม
บริการเปล่ียน  จ านวน 2 เคร่ือง

2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
 / ราคาท่ีเสนอ 2,568 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 2,568 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100101 25/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

984 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ(หัวต่อสายโทรศัพท์) 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์ อีเลคทริค   / ราคาท่ี
เสนอ 267.50 บาท

ร้าน กฤษณ์ อีเลคทริค   / ราคาท่ี
เสนอ 267.50 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100105 25/10/2017

985 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 1 รายการ 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย  ชอบช่ืน / ราคาท่ี
เสนอ 400 บาท

นายพรชัย  ชอบช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
400 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100104 25/10/2017

986 ซ้ือตุ๊กตา จ านวน 3 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

68,480.00 68,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 68,480 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด  / ราคาท่ี
เสนอ 68,480 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7080061110001 1/11/2017

987 วัสดุงานบ้านงานครัว(ชุดไส้กรองน้ าด่ืม) จ านวน 6 
รายการ

9,950.00 9,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนาชัย วอเตอร์ / ราคาท่ี
เสนอ 9,950 บาท

ร้าน ธนาชัย วอเตอร์ / ราคาท่ีเสนอ 
9,950 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100102 25/10/2017

988 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 11 รายการ 1,230.00 1,230.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  สร้อยระย้า / ราคาท่ี
เสนอ 1,230 บาท

นายกฤษฎา  สร้อยระย้า / ราคาท่ี
เสนอ 1,230 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100103 25/10/2017

989 วัสดุซ่อมบ ารุง และวัสดุสุขภัณฑ์(รายละเอียดตามใบ
ประกอบเสนอซ้ือ/จ้างดังแนบ) จ านวน 5 รายการ

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี กันยง จ ากัด    
บริษัท โฮมโปรดักส์  เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน)/ ราคาท่ีเสนอ 
12,586 บาท

บริษัท ชลบุรี กันยง จ ากัด    บริษัท 
โฮมโปรดักส์  เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)/ ราคาท่ีเสนอ 12,586 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100111 27/10/2017

990 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ(รายละเอียดตามใบ
ประกอบเสนอซ้ือ/จ้าง ดังแนบ)

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์ อีเลคทริค   / ราคาท่ี
เสนอ  3,845 บาท

ร้าน กฤษณ์ อีเลคทริค   / ราคาท่ี
เสนอ  3,845 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100112 27/10/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

991 ซ้ือลูกช้ิน  จ านวน   2  รายการ 2,512.00 2,512.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 2,512 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 2,512 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100056 30/10/2017

992 ซ้ือน้ าอัดลม น้ าด่ืมน้ าทิพย์และมินิเมทพัลพิส้ม จ านวน 6
 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล

12,525.62 12,525.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์
เชียล จ ากัด

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100059 30/10/2017

993 วัสดุการเกษตร(อาหารสัต์น้ า) จ านวน 1 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้องเย็นชวนชม / ราคาท่ีเสนอ 
4,000 บาท

ห้องเย็นชวนชม / ราคาท่ีเสนอ 
4,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061100113 30/10/2017

994 ซ้ือข้าวเกรียบปลา  จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภัค  คงทองดี / ราคาท่ีเสนอ
 1,500 บาท

นางสุภัค  คงทองดี / ราคาท่ีเสนอ 
1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061100057 30/10/2017

995 ขออนุมัติค่าจ้างบ ารุงรักษาโปรแกรม HOSxP 1,200,000.00 1,200,000.00 พิเศษ บริษัท บางกอก เมดิคอล 
ซอฟต์แวร์ จ ากัด

บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100003 2/10/2560

996 ขออนุมัติค่าอาหารปรุงส าเร็จส าหรับผู้ป่วยใน 
ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100004 2/10/2560

997 ขออนุมัติค่าเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพ
ทางการแพทย์ จ านวน 1 ชุด

1,920,000.00 1,920,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100008 2/10/2560

998 ขออนุมัติค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า จ านวน 50 ชุด

138,000.00 138,000.00 ตกลงราคา บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100002 2/10/2560

999 ขออนุมัติค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า จ านวน 50 ชุด

660,000.00 660,000.00 ตกลงราคา บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100007 2/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1000 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดภายในอาคารและบริเวณ
รอบนอกอาคารของคณะแพทยศาสตร์

7,244,000.00 7,244,000.00 ประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตาม
หลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงการคลัง
ก าหนด

บริษัท ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100005 2/10/2560

1001 จ้างบริการบ ารุงรักษาลิฟท์โดยสาร 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด

บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100035 16/10/2560

1002 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
ตุลาคม 2560

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 
ชลบุรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 
ชลบุรี

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100015 2/10/2560

1003 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
ตุลาคม 2560

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100010 4/10/2560

1004 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
ตุลาคม 2560

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100012 2/10/2560

1005 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
ตุลาคม 2560

99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษท ไลฟ์ ซายน์ แล็บ จ ากัด บริษท ไลฟ์ ซายน์ แล็บ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100012 4/10/2560

1006 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
ตุลาคม 2560

99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ 
จ ากัด

บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100011 4/10/2560

1007 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
ตุลาคม 2560

99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ จีโนมิค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ จีโนมิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100013 4/10/2560

1008 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
ตุลาคม 2560

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิส
เท็มส์ จ ากัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100009 4/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1009 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100054 3/10/2560

1010 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100047 3/10/2560

1011 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100049 3/10/2560

1012 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100050 3/10/2560

1013 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100053 3/10/2560

1014 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30,900.00 30,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100051 3/10/2560

1015 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100042 3/10/2560

1016 ขออนุมัติค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือนตุลาคม
 พ.ศ. 2560

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100015 4/10/2560

1017 ขออนุมัติค่าจ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองตรวจมวลกระดูก ย่ีห้อ
 GE รุ่น LUNAR PRODIGY ADVANCE

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หลุยส์ ตี. เลียวโนเวนส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท หลุยส์ ตี. เลียวโนเวนส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100018 4/10/2560

1018 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ือง 
Mammogram ย่ีห้อ HOLOGIC รุ่น M-IV เลขท่ีเคร่ือง 
18008127012

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100016 4/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1019 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรย์
เคล่ือนท่ี ย่ีห้อ Shimadzu รุ่น Mobile Art Evolutiong
 เลขท่ีเคร่ือง 0162S87110

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100017 4/10/2560

1020 ค่าบริการเคร่ืองมือ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ 
เซอร์วิสเซส จ ากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100020 4/10/2560

1021 ค่าบริการเคร่ืองเลเซอร์ธูเล่ียม 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ 
เซอร์วิสเซส จ ากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100021 4/10/2560

1022 ซ้ือกล่องรับสัญญาณทีวี 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง Man Satellite Center Man Satellite Center คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100044 3/10/2560

1023 ซ้ือคลอรีนน้ า 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วชิ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท วชิ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100040 19/10/2560

1024 ซ้ืออะไหล่เคร่ืองมือแพทย์ 4,955.00 4,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100036 3/10/2560

1025 ซ้ือแบตเตอร่ี 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100032 3/10/2560

1026 น้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100025 3/10/2560

1027 น้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 95,532.80 95,532.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100030 3/10/2560

1028 น้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 96,394.00 96,394.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100026 3/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1029 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100033 3/10/2560

1030 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100024 3/10/2560

1031 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100038 3/10/2560

1032 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100048 3/10/2560

1033 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,482.00 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100040 3/10/2560

1034 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100039 3/10/2560

1035 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100045 3/10/2560

1036 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 29,800.00 29,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100046 3/10/2560

1037 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30,300.00 30,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100043 3/10/2560

1038 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100052 3/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1039 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100081 4/10/2560

1040 แบตเตอร่ีเคร่ืองดมยาสลบ 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100023 6/10/2560

1041 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 41,842.35 41,842.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100076 4/10/2560

1042 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 43,067.50 43,067.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100078 4/10/2560

1043 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100079 4/10/2560

1044 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 49,220.00 49,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100082 4/10/2560

1045 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 58,800.00 58,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100077 4/10/2560

1046 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100121 4/10/2560

1047 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จ ากัด บริษัท บิซิคอม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100112 4/10/2560

1048 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100091 4/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1049 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100110 4/10/2560

1050 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100115 4/10/2560

1051 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,896.94 3,896.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100111 4/10/2560

1052 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100069 4/10/2560

1053 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100103 4/10/2560

1054 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100105 4/10/2560

1055 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,967.00 4,967.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพ
พลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100102 4/10/2560

1056 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 5,392.80 5,392.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100116 4/10/2560

1057 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 5,880.00 5,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100114 4/10/2560

1058 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100092 4/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1059 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100071 4/10/2560

1060 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100072 4/10/2560

1061 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100059 4/10/2560

1062 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100088 4/10/2560

1063 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100106 4/10/2560

1064 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100095 4/10/2560

1065 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100108 4/10/2560

1066 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100063 4/10/2560

1067 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100113 4/10/2560

1068 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100060 4/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1069 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,400.00 12,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100089 4/10/2560

1070 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,733.00 12,733.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100119 4/10/2560

1071 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100109 4/10/2560

1072 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100107 4/10/2560

1073 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,161.00 13,161.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100058 4/10/2560

1074 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโรแลด จ ากัด บริษัท ยูโรแลด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100025 6/10/2560

1075 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 15,408.00 15,408.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100065 4/10/2560

1076 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100067 4/10/2560

1077 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 21,200.00 21,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100093 4/10/2560

1078 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 21,935.00 21,935.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100096 4/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1079 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,700.00 22,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100094 4/10/2560

1080 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100086 4/10/2560

1081 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,300.00 23,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100100 4/10/2560

1082 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100090 4/10/2560

1083 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100104 4/10/2560

1084 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100073 4/10/2560

1085 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 36,594.00 36,594.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100097 4/10/2560

1086 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 44,280.00 44,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100101 4/10/2560

1087 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 49,822.41 49,822.41 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100068 4/10/2560

1088 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 51,467.00 51,467.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100099 4/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1089 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 51,574.00 51,574.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100117 4/10/2560

1090 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100084 4/10/2560

1091 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100085 4/10/2560

1092 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 96,900.00 96,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100098 4/10/2560

1093 ขออนุมัติค่าจ้างตรวจการนอนหลับแบบ EEG (มีเทคนิค
เชียลฝ้า) ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ ากัด บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100050 4/10/2560

1094 ค่าบริการลับคมเคร่ืองมือแพทย์ 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100024 6/10/2560

1095 ค่าบริการเคร่ืองมือ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100022 6/10/2560

1096 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100083 4/10/2560

1097 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100130 5/10/2560

1098 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเทค 24 จ ากัด บริษัท วินเทค 24 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100132 5/10/2560

Page 114



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1099 ขออนุมัติซ้ือ SPRING B,  5.5L (FB101) จ านวน 1,100
 แกลลอน

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี
 จ ากัด

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100125 5/10/2560

1100 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
เคร่ืองวัดรังสี Doscalibrator ย่ีห้อ CAPINTEC รุ่น 
CRC25R S/N 252968

29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100027 6/10/2560

1101 ขออนุมัติซ้ือ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) 
จ านวน 765 แกลลอน

99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี
 จ ากัด

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100124 5/10/2560

1102 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
แก้ไขเคร่ืองตรวจวัดไทรอยด์ ย่ีห้อ CAPINTEC รุ่น 
Captus 3000 S/N 901574

29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100026 6/10/2560

1103 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100135 6/10/2560

1104 T-Piece 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100144 9/10/2560

1105 เปล่ียนแบตเตอร่ีเคร่ืองกระตุกหัวใจ 47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสพิทอล เอสเสทส์ 
แมเนจเมนท์ เซอร์วิสส์ จ ากัด

บริษัท ฮอสพิทอล เอสเสทส์ แมเนจ
เมนท์ เซอร์วิสส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100189 9/10/2560

1106 ขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 69,600.00 69,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100164 9/10/2560

1107 ขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 91,800.00 91,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100136 9/10/2560

1108 ขอซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 89,434.88 89,434.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100141 9/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1109 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100143 9/10/2560

1110 ขออนุมัตซ้ือ Elisio 130 HR จ านวน 150 ช้ิน 93,000.00 93,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100149 9/10/2560

1111 ขออนุมัติค่าบริการตรวจวิเคราะห์ค่า ENDOTOXIN 51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.โอ.โซเชียล จ ากัด บริษัท อาร์.โอ.โซเชียล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100029 11/10/2560

1112 ขออนุมัติค่าบริการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันเคร่ืองไตเทียม
และค่าตรวจสอบกระแสไฟฟ้าร่ัวไหล

73,800.00 73,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100028 11/10/2560

1113 ขออนุมัติซ้ือ AV Fistula Needle Turn Wing 16G 
จ านวน 5,000 ช้ิน

62,500.00 62,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100152 9/10/2560

1114 ขออนุมัติซ้ือ AV Set online BVM for 5008 จ านวน 
220 เส้น

50,160.00 50,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100153 9/10/2560

1115 ขออนุมัติซ้ือ Blood Tubing Set NS-2060 No.15 
(INT) จ านวน 1,120 ช้ิน

94,080.00 94,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100148 9/10/2560

1116 ขออนุมัติซ้ือ Cuff BP Adult 25-30 Cm จ านวน 20 ช้ิน 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100156 9/10/2560

1117 ขออนุมัติซ้ือ Diasafe plus filter จ านวน 20 ช้ิน 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100155 9/10/2560

1118 ขออนุมัติซ้ือ Elisio 170 HR จ านวน 60 ช้ิน 57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100139 9/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1119 ขออนุมัติซ้ือ Elisio 190 HR จ านวน 60 ช้ิน 63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100145 9/10/2560

1120 ขออนุมัติซ้ือ Elisio 210 HR จ านวน 60 ช้ิน 63,600.00 63,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100146 9/10/2560

1121 จ้างเย็บหมอนใบสังเคราะห์ 20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุทธากร สไตล์ จ ากัด บริษัท วุทธากร สไตล์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100187 9/10/2560

1122 จ้างเหมาบริการดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองอัลตร้าซาวด์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100032 16/10/2560

1123 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองอบแก๊ส 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100031 16/10/2560

1124 ซ้ือFT.Adj Reversible Sprint Wrist Brace จ านวน 36
 ช้ิน

21,378.60 21,378.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100181 9/10/2560

1125 ซ้ือFilter CareStar,30 จ านวน 200 ช้ิน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100178 9/10/2560

1126 ซ้ือผงซักฟอก น้ ายาปรับผ้านุ่ม 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100175 9/10/2560

1127 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 18,511.00 18,511.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  
จ ากัด

บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100183 9/10/2560

1128 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,301.40 4,301.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100151 9/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1129 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 19,773.60 19,773.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100193 9/10/2560

1130 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 20,220.00 20,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100171 9/10/2560

1131 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 64,100.00 64,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100192 9/10/2560

1132 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100184 9/10/2560

1133 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100140 9/10/2560

1134 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,750.00 8,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100191 9/10/2560

1135 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไว้เบิกไปซ่อม 5,724.50 5,724.50 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100154 9/10/2560

1136 ซ้ือหมวกคลุมผม จ านวน 30,000 ใบ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100179 9/10/2560

1137 ซ้ืออะไหล่เคร่ือง Bedside monitor 52,400.00 52,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100147 9/10/2560

1138 ซ้ืออะไหล่เคร่ืองกระตุกหัวใจ 77,300.00 77,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100150 9/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1139 ซ้ืออะไหล่เคร่ืองช่วยหายใจ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอิร์ธ ไลน์ จ ากัด บริษัท เอิร์ธ ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100190 9/10/2560

1140 ซ้ืออะไหล่เคร่ืองตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100142 9/10/2560

1141 ซ้ือแก๊สหุงต้ม 28,750.00 28,750.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส บางแสนแก๊ส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100173 9/10/2560

1142 ซ่อมเคร่ืองมือแพทย์ 37,730.00 37,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100034 16/10/2560

1143 ขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 31,580.00 31,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100163 9/10/2560

1144 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100204 10/10/2560

1145 ซ่อมฝาสูบรถทะเบียน นค 2870 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง อู่ปรีชา อู่ปรีชา คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100057 31/10/2560

1146 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100207 10/10/2560

1147 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จ ากัด บริษัท บิซิคอม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100195 10/10/2560

1148 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100205 10/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1149 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100203 10/10/2560

1150 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 19,409.80 19,409.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100208 10/10/2560

1151 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพ
พลายส์ จ ากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100199 10/10/2560

1152 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,300.00 23,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันตาเทก จ ากัด บริษัท ซันตาเทก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100201 10/10/2560

1153 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 26,322.00 26,322.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100209 10/10/2560

1154 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100197 10/10/2560

1155 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 58,957.00 58,957.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100210 10/10/2560

1156 ซ้ือ Autoclave tape 3/4 จ านวน 100 ม้วน 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100215 10/10/2560

1157 ซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์เข้าคลัง 6,163.20 6,163.20 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100202 10/10/2560

1158 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ตามเอกสารแนบ 33,500.00 33,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท 
จ ากัด

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100213 10/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1159 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ตามเอกสารแนบ 50,760.80 50,760.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100214 10/10/2560

1160 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ตามเอกสารแนบ 64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100217 10/10/2560

1161 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ตามเอกสารแนบ 64,499.60 64,499.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100219 10/10/2560

1162 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ตามเอกสารแนบ 75,114.00 75,114.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100220 10/10/2560

1163 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100206 10/10/2560

1164 Fat emulsion inj 20% 250 ml (Otsulip/intralipid)
 จ านวน 50 ถุง/ขวด

14,445.00 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100248 11/10/2560

1165 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 18,238.00 18,238.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จ ากัด บริษัท ทันตสยาม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100230 11/10/2560

1166 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100234 11/10/2560

1167 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม ดี อี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม ดี อี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100232 11/10/2560

1168 ขอซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100225 11/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1169 ขอซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100037 17/10/2560

1170 ซ้ือ Acyclovir 50 mg. จ านวน 50 box 4,750.00 4,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100261 11/10/2560

1171 ซ้ือ Belcid จ านวน1000 ขวด 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100255 11/10/2560

1172 ซ้ือ S-26 SMA 400G OF+ จ านวน 48 กระป๋อง 4,519.68 4,519.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100253 11/10/2560

1173 ซ้ือ Tramadol จ านวน 200 กล่อง 7,276.00 7,276.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100257 11/10/2560

1174 ซ้ือยาและเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส 
แลบบอเรตอร่ี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส แลบ
บอเรตอร่ี

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100228 11/10/2560

1175 ซ้ือยาและเวชภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 21,870.80 21,870.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100231 11/10/2560

1176 ซ้ือยาและเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 19,367.00 19,367.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100239 11/10/2560

1177 ซ้ือยาและเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 34,044.80 34,044.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100249 11/10/2560

1178 ซ้ือยาและเวชภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 76,450.00 76,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100250 11/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1179 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100246 11/10/2560

1180 ซ้ืออะไหล่ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบ 11,550.00 11,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอิร์ธ ไลน์ จ ากัด บริษัท เอิร์ธ ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100237 11/10/2560

1181 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 7,543.50 7,543.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด
 (มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100236 11/10/2560

1182 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100243 11/10/2560

1183 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) 
จ ากัด

บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100245 11/10/2560

1184 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100242 11/10/2560

1185 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 4,975.50 4,975.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100247 11/10/2560

1186 แบตเตอร่ี 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100038 17/10/2560

1187 ชุดปราศจากเช้ือ 13,674.60 13,674.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุทธากร สไตล์ จ ากัด บริษัท วุทธากร สไตล์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100039 19/10/2560

1188 ซองบรรจุเวชภัณฑ์ 3 ชนิด 12,300.00 12,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100270 16/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1189 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100294 17/10/2560

1190 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 2 ชนิด 2,503.80 2,503.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100297 17/10/2560

1191 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดโฟกัส จ ากัด บริษัท เมดโฟกัส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100295 17/10/2560

1192 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,750.00 13,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ อาร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอ อาร์ เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100289 17/10/2560

1193 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 19,404.00 19,404.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพ
พลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100287 17/10/2560

1194 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30,816.00 30,816.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100286 17/10/2560

1195 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 85,184.00 85,184.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100298 17/10/2560

1196 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เคร่ืองมัลติฟังค์ช่ัน Panasonic 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100300 17/10/2560

1197 ค่าบริการลับคมเคร่ืองมือแพทย์ 7,350.90 7,350.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเกรท เมดิคอล จ ากัด บริษัท โปรเกรท เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110006 2/11/2560

1198 ซ้ือ Pitavastatin 2 mg tab (Livalo) จ านวน 30 กล่อง 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100281 17/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1199 ซ้ือ Urea 10% cream 100 gm (Diabederm) จ านวน
 800 หลอด

88,000.00 88,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100280 17/10/2560

1200 ซ้ือ Vitamin D3 0.25 mcg cap (Calcit SG) จ านวน 
200 box

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100279 17/10/2560

1201 ซ้ือ hdPHENYtoin 250 mg  5 ml inj (Dilantin) 
จ านวน 10 กล่อง

79,447.50 79,447.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100284 17/10/2560

1202 ซ้ือน้ ายาขัดสนิม 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100299 17/10/2560

1203 ซ้ือยา Abiraterone acetate 250 mg tab (Zytiga) 
ฉร. จ านวน 1 กล่อง

77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100278 17/10/2560

1204 ซ้ือยา Alendron70+VitD56 (FosamaxPlus) จ านวน 
200 กล่อง

69,300.00 69,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100274 17/10/2560

1205 ซ้ือยา Atorvastatin 40 mg (Xarator) จ านวน 130 
กล่อง

97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100276 17/10/2560

1206 ซ้ือยา Cc Levonorgestrel 75 mg ฝัง (Jadelle) 
จ านวน 20 ชุด/กล่อง

40,232.00 40,232.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100277 17/10/2560

1207 ซ้ือยา Rivastigmine 27 mg/15 cm (Exelon patch 
15) จ านวน 20 กล่อง

78,110.00 78,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100275 17/10/2560

1208 ซ้ือยา TPN Amino Acid 7.2% 500 ml inj (Kidmin) 
จ านวน 100 ถุง

34,026.00 34,026.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100273 17/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1209 ซ้ือยา hdPhenytoin sod 100 mg cap (Dilantin) 
จ านวน 100 ขวด/กระปุก

34,989.00 34,989.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100282 17/10/2560

1210 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 14,750.00 14,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100292 17/10/2560

1211 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,600.04 9,600.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100301 17/10/2560

1212 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 11,750.00 11,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100303 17/10/2560

1213 ซ้ืออุปกรณ์แปรงส าหรับล้างท าความสะอาดกล้องส่อง
ตรวจ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย เมดิคอล นอร์ทอีสต์ 
จ ากัด

บริษัท ไทย เมดิคอล นอร์ทอีสต์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100302 17/10/2560

1214 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1,960.00 1,960.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพ
พลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100288 17/10/2560

1215 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100314 18/10/2560

1216 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 49,200.00 49,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100309 18/10/2560

1217 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิป
เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100312 18/10/2560

1218 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100316 18/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1219 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100317 18/10/2560

1220 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100313 18/10/2560

1221 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,482.00 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100315 18/10/2560

1222 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,738.80 13,738.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100321 18/10/2560

1223 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพ
พลายส์ จ ากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100322 18/10/2560

1224 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100319 18/10/2560

1225 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 52,720.00 52,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิป
เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100311 18/10/2560

1226 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100318 18/10/2560

1227 ขอซ้ืออุปกรณ์แปลงสัญญาณ Converter HDMI to VGA 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100324 18/10/2560

1228 ค่าบริการเคร่ืองเลเซอร์ธูเล่ียม 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ 
เซอร์วิสเซส จ ากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100045 24/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1229 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100320 18/10/2560

1230 ซ้ือวัสดุเข้าสต๊อก 20,600.00 20,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีนิ พลัส แอนด์ ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษัท วีนิ พลัส แอนด์ ซัพพลาย 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100329 19/10/2560

1231 ขอซ้ือแบตเตอร่ี 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100330 19/10/2560

1232 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100337 20/10/2560

1233 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 7 รายการ รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ

248,920.00 248,920.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100349 20/10/2560

1234 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100333 20/10/2560

1235 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100338 20/10/2560

1236 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100334 20/10/2560

1237 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100336 20/10/2560

1238 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 54,400.00 54,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100341 20/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1239 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 57,600.00 57,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100340 20/10/2560

1240 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 58,100.00 58,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100339 20/10/2560

1241 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 92,600.00 92,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100342 20/10/2560

1242 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาเชิงป้องกันเคร่ือง
ผลิตน้ าบริสุทธ์ิ

170,000.00 170,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.โอ.โซเชียล จ ากัด บริษัท อาร์.โอ.โซเชียล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100044 20/10/2560

1243 ขออนุมัติค่าตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือนตุลาคม 
พ.ศ.2560

150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100043 20/10/2560

1244 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับผ่าตัด
ศัลยกรรมหลอดเลือด จ านวน 15 รายการ

269,840.00 269,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100042 20/10/2560

1245 จ้างท าป้ายหน้าห้องผู้ป่วยพิเศษ 12,497.60 12,497.60 ตกลงราคา บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100041 20/10/2560

1246 ซ้ือ Cotton Wool (450 gm) จ านวน 300 ม้วน 28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100345 20/10/2560

1247 ซ้ือ Elastic Bandage 4x5 yds จ านวน 100 โหล 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100344 20/10/2560

1248 ซ้ือยา hdInsulin Aspart30/PTM70u/ml (Novamix 
30 PF) จ านวน 100 หลอด/กล่อง

90,843.00 90,843.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100343 20/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1249 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,291.00 6,291.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100335 20/10/2560

1250 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 ชนิด 14,915.80 14,915.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100354 24/10/2560

1251 ซ้ือ Oxygen Cannular จ านวน 1,000 เส้น 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100353 24/10/2560

1252 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100358 25/10/2560

1253 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100368 25/10/2560

1254 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100360 25/10/2560

1255 ขออนุมัติค่าสารเภสัชรังสีชนิด I-131 Capsule 
ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2560

99,800.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100371 25/10/2560

1256 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับผ่าตัด
ศัลยกรรมหลอดเลือด จ านวน 7 รายการ

333,305.00 333,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100046 25/10/2560

1257 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองป่ันน้ าผลไม้ จ านวน 3 เคร่ือง 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100378 25/10/2560

1258 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2560

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิส
เท็มส์ จ ากัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100053 30/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1259 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2560

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 
ชลบุรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 
ชลบุรี

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100361 25/10/2560

1260 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2560

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100054 30/10/2560

1261 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2560

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100362 25/10/2560

1262 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2560

99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ 
จ ากัด

บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100052 30/10/2560

1263 ซ้ือ MetFORmin 500 mg tab (Glucolyte) จ านวน 
300 กล่อง

37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100375 25/10/2560

1264 ซ้ือ Sitagliptin+Metformin50+500 mg tab 
(Janumet) จ านวน 50 กล่อง

56,228.50 56,228.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100376 25/10/2560

1265 ซ้ือ Soluvit N 10 ml จ านวน 2 กล่อง 2,542.32 2,542.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100374 25/10/2560

1266 ซ้ือ Suction Control 50 cm # 14 จ านวน 6,000 เส้น 68,400.00 68,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100372 25/10/2560

1267 ซ้ือยา Aminoven infant 10%  100 ml จ านวน 100 
ขวด

27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100366 25/10/2560

1268 ซ้ือยา Valproate 500 mg tab (Depakine Chrono) 
จ านวน 200 ขวด/กล่อง

75,970.00 75,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100369 25/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1269 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 42,500.00 42,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท แอลเอฟ เอเชีย (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100359 25/10/2560

1270 ขอซ้ือ Quadrant 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100422 27/10/2560

1271 ส่ือโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ชุนกราฟฟิก โรงพิมพ์ชุนกราฟฟิก คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110003 1/11/2560

1272 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100394 27/10/2560

1273 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100396 27/10/2560

1274 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100401 27/10/2560

1275 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 5,195.92 5,195.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100413 27/10/2560

1276 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100403 27/10/2560

1277 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,190.40 7,190.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100395 27/10/2560

1278 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100421 27/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1279 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100393 27/10/2560

1280 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100414 27/10/2560

1281 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟุคุโชว์ อินเตอร์เนช่ันแนล
 จ ากัด

บริษัท ฟุคุโชว์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100404 27/10/2560

1282 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100416 27/10/2560

1283 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 19,320.00 19,320.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพ
พลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100415 27/10/2560

1284 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100409 27/10/2560

1285 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100397 27/10/2560

1286 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 28,569.00 28,569.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100405 27/10/2560

1287 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 33,170.00 33,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100411 27/10/2560

1288 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100420 27/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1289 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 60,800.00 60,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100398 27/10/2560

1290 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 72,300.00 72,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100400 27/10/2560

1291 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100402 27/10/2560

1292 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 91,400.00 91,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100399 27/10/2560

1293 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 99,500.00 99,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100418 27/10/2560

1294 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 99,500.00 99,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100419 27/10/2560

1295 ขอซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100386 27/10/2560

1296 ขออนุมัติค่าขนย้ายขยะติดเช้ือไปท าลาย ประจ าเดือน 
ตุลาคม พ.ศ. 2560

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100049 27/10/2560

1297 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 10 เคร่ือง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100381 27/10/2560

1298 ซ้ือยา Rabie serum 1000 iu/5 ml inj (TRCS ERIG) 
จ านวน 20 กล่อง

132,680.00 132,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100051 27/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1299 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100384 27/10/2560

1300 ขออนุมัติซ้ือ 11FR x 20 CM (8'') Side By Side DBL 
Temporary Set จ านวน 15 Set

50,400.00 50,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100462 30/10/2560

1301 ซ้ือยาManidipine 20 mg tab (Madiplot) จ านวน 
300 กล่อง

89,559.00 89,559.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100425 30/10/2560

1302 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 ชนิด 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100432 30/10/2560

1303 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจความดันบวก แบบ
อัตโนมัติ จ านวน 1 เคร่ือง

66,780.00 66,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล 
แคร์) จ ากัด

บริษัท เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล 
แคร์) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100457 30/10/2560

1304 ขออนุมัติซ้ือแก๊สหุงต้มขนาด 15 กิโลกรัม จ านวน 5 ถัง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส บางแสนแก๊ส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100459 30/10/2560

1305 ขออนุ่มัติซ้ือ EZ BAG (IIWAY) (ถุงบรรจุอาหารทางสาย)
 จ านวน 4,000 ใบ

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100460 30/10/2560

1306 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถทะเบียน งข 6111 1,130.96 1,130.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061100055 30/10/2560

1307 ซ้ือ Analgesic cream 30 gm (Flanil) จ านวน 1,000 
หลอด

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100437 30/10/2560

1308 ซ้ือ CefAZolin 1 gm inj(Cefazol) จ านวน 50 กล่อง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรช่ัน
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100438 30/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1309 ซ้ือ Degarelix 80 mg (Firmagon) 1 syr/box จ านวน
 10 box

65,805.00 65,805.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100447 30/10/2560

1310 ซ้ือ Dexpanthenol5%Spray 20 ml 14 d (Mar Plus)
 จ านวน 60 ขวด

16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาดา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท สตาดา (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100441 30/10/2560

1311 ซ้ือ ET tube # 8.0 (cuffed) จ านวน 100 ช้ิน  , 
Tracheostomy Tube # 4.5 (NON CUFF) จ านวน 2 
ช้ิน

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100431 30/10/2560

1312 ซ้ือ Gauze pad 4x4 (Blue Line) 10 ช้ิน จ านวน 500
 ห่อ

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100429 30/10/2560

1313 ซ้ือ Glove disposible # S จ านวน 800 กล่อง 91,200.00 91,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100424 30/10/2560

1314 ซ้ือ Glycopyrronium Br 50 mcg breezhaler 
(Seebri) จ านวน 30 กล่อง

27,285.00 27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100446 30/10/2560

1315 ซ้ือ Levetiracetam 500mg (Lecetam) จ านวน 20 
กล่อง

27,200.00 27,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด บริษัท ยูนีซัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100436 30/10/2560

1316 ซ้ือ Loteprednol etabonate 0.5% e.d 5 ml 
(Lotemex) จ านวน 50 ขวด

13,107.50 13,107.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100445 30/10/2560

1317 ซ้ือ Nicardipine 10 mg/10 ml inj (Cardepine) 
จ านวน 20 กล่อง

50,932.00 50,932.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100449 30/10/2560

1318 ซ้ือ ORS 15 gm pdr (SPF Elecose) จ านวน 60 กล่อง 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส.ที.สเป็ค หจก. เอส.ที.สเป็ค คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100439 30/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1319 ซ้ือ Shoe cover จ านวน 400 ช้ิน 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100427 30/10/2560

1320 ซ้ือ Suction Control 50 cm # 12 จ านวน 6,000 เส้น 68,400.00 68,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100430 30/10/2560

1321 ซ้ือ Sulfasalazine 500 mg tab (Salazine) จ านวน 
100 กล่อง

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100440 30/10/2560

1322 ซ้ือ Terbutaline 0.5 mg/1 ml inj (Baltic) จ านวน 10
 กล่อง

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส 
แลบบอเรตอร่ี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส แลบ
บอเรตอร่ี

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100444 30/10/2560

1323 ซ้ือ Traction-Skin (Adult) จ านวน 30 ช้ิน , Three 
Way Stopcock (RType) จ านวน 100 กล่อง

70,459.50 70,459.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100428 30/10/2560

1324 ซ้ือAcetylcystenine100mg sachet(Mysoven) 
จ านวน 100 กล่อง,Oxymetazol 0.05%nasal 
spray10ml (Oxymet) จ านวน 100 ขวด,oxymelazol
 0.025%10ml (Oxymet) จ านวน 100 ขวด

12,420.00 12,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100442 30/10/2560

1325 ซ้ือTriamcinotone0.1%5gm Cream จ านวน 500 
หลอด,Triamcinolone0.02%5gm Cream จ านวน 
200 หลอด,M.Tussis (Brown mixt.) จ านวน 2,000 
ขวด

55,992.00 55,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอรา
ทอรีส์ จ ากัด

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ
รีส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100435 30/10/2560

1326 ซ้ือยาAlogliptin 25 mg tab (Nesina) จ านวน 25 
กล่อง

23,968.00 23,968.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100426 30/10/2560

1327 ขออนุมัติซ้ือน้ ายาล้างจานส าหรับเคร่ืองล้างจานอัตโนมัติ 23,486.50 23,486.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100461 30/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1328 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) 
จ ากัด

บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100467 31/10/2560

1329 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพ
พลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100466 31/10/2560

1330 ซ้ือ N.S.S 0.9% 5 ml จ านวน 200 กล่อง 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100469 31/10/2560

1331 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100463 31/10/2560

1332 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,754.00 23,754.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100465 31/10/2560

1333 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,486.00 10,486.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061100464 31/10/2560

1334 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติหน้าผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร  ส านักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ปฏิบัติงานต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 
2561 รายละเอียดตามงวดงานแนบท้าย (จ านวน 12 
เดือน/งวด)

192,000.00 192,000.00 ตกลงราคา นายมาโนช ผาติเสนะ นายมาโนช ผาติเสนะ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061100004 2/10/2560

1335 ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดรอบนอก
อาคาร ดูแลสวน และบ ารุงต้นไม้ คณะวิศวกรรมศาสตร์

347,576.00 347,576.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์
 คลีน เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061100001 2/10/2560

1336 ขออนุมัติจ้าง สอบเทียบเคร่ืองมือวัด Roughness 
Standard จ านวน 1 เคร่ือง รายละเอียดดังใบเสนอราคา

5,362.84   เฉพาะเจาะจง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100005 2/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1337 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือการปฏิบัติงานด้านการสอบ
เทียบเคร่ืองมือวัด ศูนย์สอบเทียบฯ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ต้ังแต่วันท่ี 2 ต.ค.60 ถึงวันท่ี 28 ก.ย.
61 รายละเอียดตามงวดงานแนบท้าย (จ านวน 12 งวด)

190,417.20 190,417.20 ตกลงราคา นายอมรเทพ จูสวัสด์ิ นายอมรเทพ จูสวัสด์ิ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061100006 2/10/2560

1338 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ไทยโพส,คมชัดลึก,กรุงเทพ
ธุรกิจเข้าห้องสมุด หนังสือพิมพ์คมชัดลึกเข้าศูนย์สอบ
เทียบฯประจ าเดือนตุลาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ดังใบรายละเอียดคุณลักษณะประกอบการจัดซ้ือแนบ

1,155.00 1,155.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เกษากร ร้าน เกษากร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100004 2/10/2560

1339 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเบนซินธรรมดาประจ าเดือนตุลาคม
 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังใบประกอบ
รายละเอียดคุณลักษณะประกอบการจัดซ้ือแนบ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100001 2/10/2560

1340 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันดีเซลประจ าเดือนตุลาคม 2560 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังใบรายละเอียดก าหนด
คุณลักษณะประกอบการจัดซ้ือแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100002 2/10/2560

1341 ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และกลุ่มอาคารปฎิบัติการคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

2,145,000.00 2,145,000.00 ประกวดราคา บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี 
เซอร์วิส จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061100015 27/10/2560

1342 ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารคระ
วิศวกรรมศาสตร์และกลุ่มอาคารปฏิบัติการ
วิศวกรรมศาสตร์

496,188.00 496,188.00 ตกลงราคา บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี 
เซอร์วิส จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061100002 2/10/2560

1343 ค่าบริการบ ารุงรักษาและดูแลลิฟท์ ''ฟูจิเทค''  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 30
 กันยายน พ.ศ. 2561) จ านวน 3 เคร่ือง

65,484.00 65,484.00 ตกลงราคา บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด

บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061100003 2/10/2560

1344 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารเอ 4 หน้า-หลัง จ านวน 
13,208 แผ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังใบรายละเอียด
คุณลักษณะจัดจ้างแนบ

9,906.00 9,906.00 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100011 4/10/2560

1345 ขออนุมัติจัดซ้ือ อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 32 ชุด 
(ดังเอกสารแนบ)

960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา นิยมญาติ นายอนุชา นิยมญาติ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100013 4/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1346 ขออนุมัติจัดซ้ือ อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 8 ชุด 
(ดังเอกสารแนบ)

240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา นิยมญาติ นายอนุชา นิยมญาติ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100014 4/10/2560

1347 ขออนุมัติจัดซ้ือ อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 32 ชุด 
(ดังเอกสารแนบ)

960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา นิยมญาติ นายอนุชา นิยมญาติ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100016 4/10/2560

1348 ขออนุมัติจัดจ้างท าพานบายศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ดังใบรายละเอียดก าหนดคุณลักษณะจัดจ้างแนบ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก ร้านดอกไม้หยก เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100026 5/10/2560

1349 ขออนุมัติจัดจ้างค่าถ่ายเอกสาร 2,921.44 2,921.44 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100025 5/10/2560

1350 อนุมัติจัดจ้างค่าเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ จ านวน1
รายการ ดังใบเสนอราคา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100021 5/10/2560

1351 อนุมัติจัดซ้ือค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมจ านวนรวม 2 รายการ ดังใบเสนอราคา 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้องโฟกัส ร้านน้องโฟกัส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100022 5/10/2560

1352 ขออนุมัติจัดซ้ืออาหารกลางวันประชุมภาควิชาฯ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้องโฟกัส ร้านน้องโฟกัส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100023 5/10/2560

1353 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเศษอลูมิเนียมแท่ง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังใบก าหนดคุณลักษณะจัดซ้ือแนบ

963.00 963.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี.เอ็น.ดี.สตีล.จ ากัด บริษัท ชลบุรี.เอ็น.ดี.สตีล.จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100063 10/10/2560

1354 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จ านวน 45 
เล่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังใบก าหนดคุณลักษณะการ
จ้างแนบ

12,825.00 12,825.00 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061100008 10/10/2560

1355 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ Quartz Sand QG-50 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

2,011.60 2,011.60 เฉพาะเจาะจง บริษัทฮีโร่ไซน์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษัทฮีโร่ไซน์ มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100062 10/10/2560

1356 ขออนุมัติจัดซ้ือถ่านไม้อัดแท่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
ใบก าหนดคุณลักษณะจัดซ้ือแนบ

3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะริช อัลเทอเนทิฟ โปร
ดักส์

หจก.เดอะริช อัลเทอเนทิฟ โปรดักส์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100061 10/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1357 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสนง. พีบอร์ด,กระดาษเทาขาว,ลูกฟูก
,เมจิกไพล็อต ปากกาเคมี และอ่ืนๆ จ านวน22รายการ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2,780.44 2,780.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด

บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100057 11/10/2560

1358 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอิเล็กทรอนิกส์LED,แบ็ตเตอร่ี,ความ
ต้านทาน,รางถ่าน9V,IC และอ่ืนๆ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

30,799.56 30,799.56 เฉพาะเจาะจง อะไหล่บ้านหม้อ ศรีราชา อะไหล่บ้านหม้อ ศรีราชา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061100009 11/10/2560

1359  ขออนุมัติจัดจ้างค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา การ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของคณะวิศวกรรมศาสตร์

5,845.02 5,845.02 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100073 16/10/2560

1360 ขออนุมัติจัดซ้ือ วัสดุส านักงานจ านวน 4 รายการ 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซ้ือ

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100081 17/10/2560

1361 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 7,140 แผ่น 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดจ้าง

3,570.00 3,570.00 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100082 17/10/2560

1362 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองปร๊ินเตอร์สี ย่ีห้อ HP รุ่น 
LaserJet colur M551 จ านวน 1 เคร่ือง รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการจัดจ้าง

20,570.00 20,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061100011 17/10/2560

1363 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 11 กล่อง
 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซ้ือ

37,830.00 37,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061100010 17/10/2560

1364 ขออนุมัติจัดจ้างค่าถ่ายเอกสารจ านวน 1 รายการ ราบ
ละเอียดดังเอกสารแนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

4,103.62 4,103.62 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100087 18/10/2560

1365 ขอนุมัติจัดซ้ือ CO2 (Carbon Dioxide Industrial 
Grade Purity 99.5%) จ านวน 1 รายการ (ดังเอกสาร
แนบ)

936.25 936.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด
 (มหาชน)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น 
ไฮเทค เคมีคอล

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100090 18/10/2560

1366 ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ  (ดัง
เอกสารแนบ)

1,233.86 1,233.86 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100086 18/10/2560

1367 ขออนุมัติจัดซ้ือซันไลน์ จ านวน 12 ถุง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบประกอบคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100088 18/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1368 ขออนุมัติจัดซ้ือ  Al pan 40ul w lid 100pcs w pin 
(ภาชนะใส่ตัวอย่าง) จ านวน 1 รายการ ดังเอกสารแนบ

24,620.70 24,620.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061100012 18/10/2560

1369 ขออนุมัติจัดซ้ือ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 22 
ชุด (ดังเอกสารแนบ)

660.00 660.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา นิยมญาติ นายอนุชา นิยมญาติ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100096 19/10/2560

1370 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ4 31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061100013 19/10/2560

1371 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ HP Laserjet Pro M227 fdw 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061100014 19/10/2560

1372 ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 1 อัน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังใบรายละเอียดก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรพรรณ สุทธิเรือง นางสาวแพรพรรณ สุทธิเรือง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100093 19/10/2560

1373 ขออนุมัติจัดจ้าง ปร้ินสีอาร์ตมันบางขนาด A5 จ านวน 1 
รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นบุญการพิมพ์ ร้านต้นบุญการพิมพ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100101 24/10/2560

1374 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุหนังสือ ENGINEERING 
ELECTROMAGETICS จ านวน 5 เล่ม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังใบรายละเอียดก าหนดคุณลักษณะ
การจัดซ้ือแนบ

3,697.50 3,697.50 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100107 25/10/2560

1375 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเบนซินธรรมดาประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังใบ
รายละเอียดก าหนดุณลักษณะจัดซ้ือแนบ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100105 25/10/2560

1376 ขออนุมัติจัดซ้ือ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 22 
ชุด (ดังเอกสารแนบ)

660.00 660.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา นิยมญาติ นายอนุชา นิยมญาติ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100103 25/10/2560

1377 ขออนุมัติจัดซ้ือ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน 10 
ชุด (ดังเอกสารแนบ)

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา นิยมญาติ นายอนุชา นิยมญาติ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100104 25/10/2560

1378 ขออนุมัติจัดซ้ือพวงหรีด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังใบ
รายละเอียดก าหนดคุณลักษณะการจัดซ้ือแนบ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ฟลอริสท์ ร้านพิมพ์ฟลอริสท์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100112 27/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1379 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน,แก๊ส
โซฮอล์95,น้ ามันเบนซินธรรมดา,น้ ามันดีเซล 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ดังใบรายละเอียดก าหนดคุณลักษณะการจัดซ้ือแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100110 27/10/2560

1380 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จ านวน 30 
เล่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังใบก านดคุณลักษณะการ
จ้างแนบ

9,450.00 9,450.00 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100128 30/10/2560

1381 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 19,855 แผ่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

7,544.90 7,544.90 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100127 30/10/2560

1382 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ไทยโพส,คมชัดลึก,กรุงเทพ
ธุรกิจ เข้าห้องสมุดและหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเข้าศูนย์
สอบเทียบประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังใบก านดคุณลักษณะการจัดซ้ือแนบ

1,210.00 1,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เกษากร ร้าน เกษากร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100126 30/10/2560

1383 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ Desiccator giass 30 cm Chian 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังใบก าหนดคุณลักษณะการ
จัดซ้ือแนบ

2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น 
ไฮเทค เคมีคอล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น 
ไฮเทค เคมีคอล

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100133 31/10/2560

1384 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จ านวน 30 
เล่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังใบก าหนดคุณลักษณะการ
จ้างแนบ

8,760.00 8,760.00 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061100137 31/10/2560

1385 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องพักอาจารย์
ช้ัน 3 และห้องส านักงานภาควิชา (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)

21,935.00 21,935.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061100017 31/10/2560

1386 ขอนุมัติจัดจ้าง ซ่อมตู้ดูดควัน (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ)

26,964.00 26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี เค พาวเวอร์เทค 
จ ากัด

บริษัท เอส พี เค พาวเวอร์เทค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061100019 31/10/2560

1387 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 34,985 แผ่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

13,294.30 13,294.30 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061100018 31/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1388 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคารชุดพักอาศัย (อาคารเสนาะ 
อูนากูล 2-3)

11,180.00        11,180.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน์ เลิศฤทัยโยธิน นางสาวอมรรัตน์ เลิศฤทัยโยธิน ราคา PO0206061100051 2/10/2560

1389 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการ
สมาชิกรายเดือนเคเบิลทีวี

74,880.00        74,880.00 ตกลงราคา บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด ราคา PO0206061100097 2/10/2560

1390 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการ
สมาชิกรายเดือนเคเบิลทีวี

24,960.00        24,960.00 ตกลงราคา บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด ราคา PO0206061100101 2/10/2560

1391 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคารเสนาะ อูนากูล

11,180.00        10,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภรัตน์ นิลแย้ม นางสาวศุภรัตน์ นิลแย้ม ราคา PO0206061100082 2/10/2560

1392 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคารพักบุคลากร 5 ช้ัน (อาคาร 
A-B)

11,128.00        11,128.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา นาคเจริญ นางสาววรรณา นาคเจริญ ราคา PO0206061100052 2/10/2560

1393 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคารพักบุคลากร 5 ช้ัน

11,128.00        11,128.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสลิ แนบเชย นางสาวสลิ แนบเชย ราคา PO0206061100054 2/10/2560

1394 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา 
(อาคารมีชัย ฤชุพันธ์ุ 1)

11,388.00        11,388.00 เฉพาะเจาะจง นายสงัด หัสดา นายสงัด หัสดา ราคา PO0206061100059 2/10/2560

1395 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการ
รายเดือนเคเบิลทีวี

24,960.00        24,960.00 ตกลงราคา บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด ราคา PO0206061100100 2/10/2560

1396 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนมุติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา

11,388.00 11,388.00 เฉพาะเจาะจง นายอ้ิน นุ่มน่ิม นายอ้ิน นุ่มน่ิม ราคา PO0206061100056 2/10/2560

1397 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา

11,128.00 11,128.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กมลกร ย้ิมช่ืน น.ส. กมลกร ย้ิมช่ืน ราคา PO0206061100092 2/10/2560

1398 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเก็บขยะ
มูลฝอยเดือนตุลาคม 2560

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข ราคา PO0206061100019 2/10/2560

1399 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคารชุดพักอาศัย

11,700.00 11,700.00 เฉพาะเจาะจง นายนฤเบศร์ รอดส าอางค์ นายนฤเบศร์ รอดส าอางค์ ราคา PO0206061100050 2/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1400 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าเก็บ
ขยะท่ีอาคารชุดพักอาศัย (อาคารเสนาะ อูนากูล 1-3)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข ราคา PR0206061100368 2/10/2560

1401 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการ
สมาชิกรายเดือนเคเบิลทีวีท่ีอาคารชุดพักอาศัย (อาคาร
เสนาะ อูนากูล 1-3)

16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด ราคา PO0206061100017 2/10/2560

1402 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการ
สมาชิกรายเคเบิลทีวี

74,256.00 74,256.00 ตกลงราคา บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด ราคา PO0206061100098 2/10/2560

1403 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข ราคา PR0206061100242 17/10/2560

1404 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างตัด
หญ้าและค่าขนย้ายน าไปท้ิง

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญศรี รอดส าอางค์ นางบุญศรี รอดส าอางค์ ราคา PR0206061100243 17/10/2560

1405 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 4,450.00 4,450.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอลทีเคมาร์เก็ตต้ิง บจก.แอลทีเคมาร์เก็ตต้ิง ราคา PR0206061100241 17/10/2560

1406 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 5,395.00 5,395.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอลทีเคมาร์เก็ตต้ิง บจก.แอลทีเคมาร์เก็ตต้ิง ราคา PR0206061100240 17/10/2560

1407 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาเก็บขยะมูลฝอย เดือนพฤศจิกายน 2560

20,000.00        20,000.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข ราคา PO0206061110046 1/11/2560

1408 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาเก็บขยะมูลฝอย เดือนพฤศจิกายน 2560

5,000.00          5,000.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข ราคา PR0206061100375 31/10/2560

1409 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด

11,388.00 11,388.00 เฉพาะเจาะจง นายอ้ิน นุ่มน่ิม นายอ้ิน นุ่มน่ิม ราคา PO0206061110045 1/11/2560

1410 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด

11,388.00 11,388.00 เฉพาะเจาะจง นายสงัด หัสดา นายสงัด หัสดา ราคา PO0206061110044 1/11/2560

1411 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด

11,180.00 11,180.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภรัตน์ นิลแย้ม นางสาวศุภรัตน์ นิลแย้ม ราคา PO0206061110048 1/11/2560

1412 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด

11,128.00 11,128.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสลิ แนบเชย นางสาวสลิ แนบเชย ราคา PO0206061110051 1/11/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1413 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด

11,128.00 11,128.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา นาคเจริญ นางสาววรรณา นาคเจริญ ราคา PO0206061110050 1/11/2560

1414 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัตเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด

11,128.00 11,128.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กมลกร ย้ิมช่ืน น.ส. กมลกร ย้ิมช่ืน ราคา PO0206061110047 1/11/2560

1415 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขอออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด

11,180.00 11,180.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน์ เลิศฤทัยโยธิน นางสาวอมรรัตน์ เลิศฤทัยโยธิน ราคา PO0206061110052 1/11/2560

1416 ขออนุมัติจัดจ้าง และเบิกเงินค่าจ้างท าสารมหาวิทยาลัย
บูรพา (ฉบับเดือนตุลาคม 2560 ถึงฉบับเดือนกันยายน 
2561)

411,600.00       411,600.00 ตกลงราคา บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด ราคา PO0206061100006 2/10/2560

1417 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารสี 
Multifunction ระบบดิจิตอล จ านวน 4 เคร่ือง

450,000.00       450,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ี
เออร์ จ ากัด

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์
 จ ากัด

ราคา PO0206061100008 2/10/2560

1418 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างท าความสะอาดส านักงาน
ประสานงาน

500.00            500.00 ตกลงราคา นางวิลัย แก้วลูกอิทร์ นางวิลัย แก้วลูกอิทร์ ราคา PR0206061100031 2/10/2560

1419 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
กราฟฟิค มัลติมีเดีย

57,000.00        57,000.00 ตกลงราคา บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PO0206061100011 2/10/2560

1420 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลาดอกไม้สด จ านวน 1 พวง 2,500.00          2,500.00 ตกลงราคา มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206061100007 2/10/2560

1421 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการสุขอนามัย ห้องสุขา
ชาย-หญิง ฆ่าเช้ือขจัดกล่ิน และสเปรย์น้ าหอม

44,619.00        44,619.00 ตกลงราคา บริษัท ดับบลิว.เค.ดี.เอ็นไวรอน
เม้นท์ จ ากัด

บริษัท ดับบลิว.เค.ดี.เอ็นไวรอนเม้นท์
 จ ากัด

ราคา PO0206061100013 2/10/2560

1422 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบ
การส่งเอกสารและเลขท่ีหนังสือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

85,600.00        85,600.00 ตกลงราคา บริษัท วิช่ันเน็ต จ ากัด บริษัท วิช่ันเน็ต จ ากัด ราคา PO0206061100012 2/10/2560

1423 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาให้บริการดูแลผู้
ขอใช้ห้องประชุมในการจัดเล้ียงอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืม
 หรืออาหารกลางวัน/เย็น ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง
เดือนกันยายน 2561

96,000.00        96,000.00 ตกลงราคา นางสาวอนงค์  สังข์ทอง นางสาวอนงค์  สังข์ทอง ราคา PO0206061100042 10/10/2560

1424 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างท าพวงมาลาดอกไม้สด จ านวน 1
 พุ่ม

1,500.00          1,500.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206061100168 12/10/2560

1425 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างท าพวงมาลาดอกไม้สด จ านวน 1
 พวง

2,500.00          2,500.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206061100167 12/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1426 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตรายาง 1,160.00          1,160.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ ราคา PR0206061100307 20/10/2560

1427 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 3 
เคร่ือง

47,850.00        47,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PO0206061100090 25/10/2560

1428 ขออนุมัติเบิกเงินค่าบ ารุงรักษาและดูแลระบบไอทีลิส 
(iThesis) ส าหรับติดต้ังบนระบบคลาวด์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แฟคเกอร์ จ ากัด บริษัท แฟคเกอร์ จ ากัด ราคา PO0206061100015 2/10/2560

1429 ขออนุมัติเบิกเงินค่าอาหารว่างเคร่ืองดืม และอาหาร
กลางวัน

4,180.00 4,180.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ์ อุอะนันต์ นางสาววราภรณ์ อุอะนันต์ ราคา PR0206061100054 3/10/2560

1430 ขออนุมัติเบิกเงินค่าอาหารว่างเคร่ืองด่ืม และอาหาร
กลางวัน

5,040.00 5,040.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นงนุช เกษร น.ส. นงนุช เกษร ราคา PR0206061100084 5/10/2560

1431 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองพิมพ์Hp Laser P3015 
และ Hp Laserjet P2055dn

9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206061100237 17/10/2560

1432 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าอาหารทะเลแห้ง 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีรัตน์ สร้อยคีรี นางสาวอารีรัตน์ สร้อยคีรี ราคา PR0206061100331 24/10/2560

1433 ขออนุมัติเบิกเงินค่ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี
การศึกษา 2559 พร้อมเข้าเล่มกระดูกงู จ านวน 50 เล่ม

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ ราคา PO0206061100095 31/10/2560

1434 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล 6,785.00 6,785.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา ราคา PR0206061100350 27/10/2560

1435 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (มกราคม-
กันยายน 2560)

1,000.00 1,000.00 ตกลงราคา บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206061100029 2/10/2560

1436 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารจากเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
จ านวน 1 เคร่ือง

120,000.00 120,000.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคา PO0206061100014 2/10/2560

1437 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างดูแลพ้ืนท่ีสวนหย่อม สระน้ า 
และลานจอดรถยนต์ท้ังหมด พร้อมวัสดุ และอุปกรณ์ 
จ านวน 12 เดือน

144,000.00 144,000.00 ตกลงราคา นางสาวค าพูน โสอุดม นางสาวค าพูน โสอุดม ราคา PO0206061100018 2/10/2560

1438 ขออนุมัติเบิกเงินค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน  อาหาร
เย็น

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง โครงการบริการอาหาร และ
เคร่ืองด่ืม ฯ

โครงการบริการอาหาร และเคร่ืองด่ืม
 ฯ

ราคา PR0206061100051 3/10/2560

1439 ขออนุมัติเบิกเงินค่าขนมไหว้พระจันทร์ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 
จ ากัด

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด ราคา PR0206061100048 3/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1440 ขออนุมัติเบิกเงินค่ายานพาหนะรับส่งไป-กลับบางแสน-
สนามบินสุวรรณภูมิ

4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206061100065 4/10/2560

1441 ขออนุมัติเบิกเงินค่า ใบชา เคร่ืองชงชา อุปกรณ์การ
เขียนพู่กันจีน

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าจากประเทศจีน ร้านค้าจากประเทศจีน ราคา PR0206061100064 4/10/2560

1442 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206061100119 8/10/2560

1443 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ภายในส านักงาน 13,066.84 13,066.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษัท เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด ราคา PO0206061100045 11/10/2560

1444 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล มาตรนิรันดร์ นาย
จักรพงษ์ รับมีศรี

นายสมพล มาตรนิรันดร์ นายจักร
พงษ์ รับมีศรี

ราคา PR0206061100125 9/10/2560

1445 ขออนุมัติเบิกเงินหนังสือพิมพ์จีน''ซิงเซียนเยอเป้า'' รายปี 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร ราคา PR0206061100169 12/10/2560

1446 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองพิมพ์ 13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206061100239 17/10/2560

1447 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชลธี ชูเชิด นายชลธี ชูเชิด ราคา PR0206061100233 17/10/2560

1448 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าโปรเจคเตอร์แบบ
มาตรฐานสูง

68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคา PO0206061100083 20/10/2560

1449 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรจง พูลประไพ นายแจ่ม
จันทร์ อาจวิริน

นายบรรจง พูลประไพ นายแจ่ม
จันทร์ อาจวิริน

ราคา PR0206061100295 20/10/2560

1450 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์ รับมีศรี นายบรรจง
 อาจวาริน

นายจักรพงษ์ รับมีศรี นายบรรจง 
อาจวาริน

ราคา PR0206061100327 22/10/2560

1451 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ ามัน
เบนซิน

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ราคา PR0206061100333 24/10/2017

1452 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ราคา PR0206061100334 24/10/2017

1453 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 23,406.04 23,406.04 เฉพาะเจาะจง หจก.กิจไพศาล หจก.กิจไพศาล ราคา PO0206061110025 20/11/2017
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ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1454 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 54,950.00 54,950.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติและเสนอแนะ
หนังสือเพ่ือใช้บริการค้นคว้าใน
ห้องสมุด

PR2600061100025 2/10/2560

1455 ขอความเห็นชอบในการจัดหาผู้ให้บริการบ ารุงรักษาลิฟต์
โดยสารอาคารหอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติประจ าปี 
2561

265,000.00 265,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

จัดจ้างบริการบ ารุงรักษาลิฟต์
โดยสาร เพ่ือยืดอายุการท างาน
ของครุภัณฑ์ลิฟท์

PO2600061100003 2/10/2560

1456 ขอความเห็นชอบในการเช่าคอมพิวเตอร์ จ านวน 20 
เคร่ือง ตามสัญญา 3/2560

240,000.00 240,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ใช้ในงานส านักงานส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี

PO2600061100013 2/10/2560

1457 ขอความเห็นชอบในการเช่าคอมพิวเตอร์ จ านวน 25 
เคร่ือง ตามสัญญา 5/2560

300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ใช้ในงานส านักงานส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี

PO2600061100012 2/10/2560

1458 ขอความเห็นชอบในการเช่าคอมพิวเตอร์ จ านวน 25 
เคร่ือง ตามสัญญา 8/2558

194,354.84 194,354.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ใช้ในงานส านักงานส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี

PO2600061100011 2/10/2560

1459 ขอความเห็นชอบในการเช่าคอมพิวเตอร์ จ านวน 28 
เคร่ือง ตามสัญญา 12/2559

336,000.00 336,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ใช้ในงานส านักงานส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี

PO2600061100010 2/10/2560

1460 ขอความเห็นชอบในการเช่าคอมพิวเตอร์ จ านวน 50 
เคร่ือง ตามสัญญา 10/2559

600,000.00 600,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ใช้ในงานส านักงานส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี

PO2600061100007 2/10/2560

1461 ขอความเห็นชอบในการเช่าคอมพิวเตอร์ จ านวน 50 
เคร่ือง ตามสัญญา 7/2559

600,000.00 600,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ใช้ในงานส านักงานส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี

PO2600061100006 2/10/2560

1462 ขอความเห็นชอบในการเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 
10 เคร่ือง ตามสัญญาเช่าเลขท่ี 9/2558  ต้ังแต่วันท่ี 2 
ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

77,741.94 77,741.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ใช้ในงานส านักงานส าหรับถ่าย
เอกสาร

PO2600061100005 2/10/2560

1463 ขอความเห็นชอบในการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 2 
เคร่ือง ปี 2561

180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด
 (มหาชน)

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

ใช้ในงานส านักงานส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี

PO2600061100009 2/10/2560

1464 ขอความเห็นชอบในการเช่่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 
20 เคร่ือง ตามสัญญาเช่าเลขท่ี 3/2558 (ต้ังแต่วันท่ี 2 
ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2561)

69,032.26 69,032.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ใช้ในงานส านักงานส าหรับถ่าย
เอกสาร

PO2600061100004 2/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1465 ขอความเห็นชอบในกรจัดจ้างซ่อมรอยร้าวบริเวณถังเก็บ
น้ าใต้ดินของอาคารวิทยาลัยนานาชาติ

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพักว่า
พบรอยร่ัวบริเวณถังเก็บน้ าใต้ดิน

PR2600061100028 2/10/2560

1466 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์หอพัก 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพักว่า
พบครุภัณฑ์ช ารุดหลายรายการ

PR2600061100024 2/10/2560

1467 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีและผู้พัก
อาศัยว่าพบครุภัณฑ์แอร์ช ารุด
หลายรายการ

PR2600061100027 2/10/2560

1468 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 61,027.20 61,027.20 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน บริการถ่ายเอกสารชีท สือการ
เรียนการสอนในรายวิชาของนิสิต

PR2600061100026 2/10/2560

1469 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดปี 2561

1,998,000.00 1,998,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรกาญจน์ไทย
เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรกาญจน์ไทย
เซอร์วิส

จัดจ้างบริการท าความสะอาดเพ่ือ
เป็นการดูแลรักษาความสะอาด
อาคารเรียนและอาคารหอพัก

PO2600061100001 2/10/2560

1470 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าด่ืม 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือจัดเตรียมส าหรับบริการแก่
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต และ
ใช้บริการในงานประชุม

PR2600061100030 2/10/2560

1471 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ ามันรถพนักงานเดิน
เอกสาร

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เพ่ือจัดเตรียมส าหรับเติม
จักรยานยนต์ ของพนักงานเดิน
เอกสารของวิทยาลัย

PR2600061100033 2/10/2560

1472 ขอความเห็นชอบในการจัดหาผู้ให้บริการก าจัดปลวก 
แมลง หนู อาคารวิทยาลัยนานาชาติและอาคารหอพัก
นิสิตวิทยาลัยนานาชาติประจ าปี 2561

189,450.00 189,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอ็น เทรดด้ิง แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท เอสพีเอ็น เทรดด้ิง แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริการก าจัดปลวกของอาคาร
วิทยาลัยนานาชาติและอาคาร
หอพัก

PO2600061100008 2/10/2560

1473 ขอความเห็นชอบในการจัดหาผู้ให้บริการบ ารุงรักษาลิฟต์
โดยสารอาคารวิทยาลัยนานาชาติประจ าปี 2561

190,460.00 190,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) จัดจ้างบริการบ ารุงรักษาลิฟต์
โดยสาร เพ่ือยืดอายุการท างาน
ของครุภัณฑ์ลิฟท์

PO2600061100014 2/10/2560

1474 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือพิมพ์ 2,000.00 1,330.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่นิสิต 
ด้านเศรษฐกิจและสังคม

PR2600061100029 2/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1475 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบในการจัดเตรียม
อาหารในโครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดการงานครัว 
รหัสวิชา 957362 (kitchen operation)

10,000.00          5,780.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) เพ่ือพัฒนาความและฝึกฝนทักษะ 
ในการจัดการงานครัว รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ประกอบอาหาร ท้ังน้ีจะมีการสอน
ในเชิงปฏิบัติในห้องเรียน และ
จัดท าห้องอาหารจ าลอง โดยนิสิต
ต้องประกอบอาหารยุโรป 
(Western set meal)

PR2600061100037 3/10/2560

1476 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบในการจัดเตรียม
อาหารในโครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดการและการ
ตกแต่งอาหารนานาชาติ รหัสวิชา 957356 
(Internation Cuisine and Food Styling)

6,000.00          4,809.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) เพ่ือพัฒนาความและฝึกฝนทักษะ 
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ และตกแต่ง
ให้เข้ากับรูปแบบสากล

PR2600061100043 3/10/2560

1477 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบในการจัดเตรียม
อาหารในโครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดการและการ
ตกแต่งอาหารนานาชาติ รหัสวิชา 957356 
(Internation Cuisine and Food Styling)

7,200.00          3,559.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) เพ่ือพัฒนาความและฝึกฝนทักษะ 
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ และตกแต่ง
ให้เข้ากับรูปแบบสากล

PR2600061100039 3/10/2560

1478 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบในการจัดเตรียม
อาหารในโครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดการและการ
ตกแต่งอาหารนานาชาติ รหัสวิชา 957356 
(Internation Cuisine and Food Styling)

10,000.00          7,805.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ด รีเทล จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ด รีเทล จ ากัด เพ่ือพัฒนาความและฝึกฝนทักษะ 
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาวามสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ และตกแต่ง
ให้เข้ากับรูปแบบสากล

PR2600061100041 3/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1479 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบในการจัดเตรียม
อาหารในโครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดการและการ
ตกแต่งอาหารนานาชาติ รหัสวิชา 957356 
(Internation Cuisine and Food Styling)

10,000.00          3,941.50 เฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน)

เพ่ือพัฒนาความและฝึกฝนทักษะ 
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ และตกแต่ง
ให้เข้ากับรูปแบบสากล

PR2600061100042 3/10/2560

1480 ขอความเห็นชอบในการส่ังหมึกเคร่ืองพิมพ์ 40,660.00 40,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บลาบลาเทค จ ากัด บริษัท บลาบลาเทค จ ากัด เพ่ือจัดเตรียมส าหรับบริการแก่
นิสิตใช้งานคอมพิวเตอร์ใน
ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ

PR2600061100034 3/10/2560

1481 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบในการจัดเตรียม
อาหารในโครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดการงานครัว 
รหัสวิชา 957362 (kitchen operation)

4,800.00 3,753.69 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ด รีเทล จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ด รีเทล จ ากัด เพ่ือพัฒนาความและฝึกฝนทักษะ 
ในการจัดการงานครัว รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ประกอบอาหาร ท้ังน้ีจะมีการสอน
ในเชิงปฏิบัติในห้องเรียน และ
จัดท าห้องอาหารจ าลอง โดยนิสิต
ต้องประกอบอาหารยุโรป 
(Western set meal

PR2600061100035 3/10/2560

1482 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบในการจัดเตรียม
อาหารในโครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการจัดการงานครัว 
รหัสวิชา 957362 (kitchen operation)

4,800.00          4,508.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ด รีเทล จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ด รีเทล จ ากัด เพ่ือพัฒนาความและฝึกฝนทักษะ 
ในการจัดการงานครัว รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ประกอบอาหาร ท้ังน้ีจะมีการสอน
ในเชิงปฏิบัติในห้องเรียน และ
จัดท าห้องอาหารจ าลอง โดยนิสิต
ต้องประกอบอาหารยุโรป 
(Western set meal)

PR2600061100036 3/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1483 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 79,533.00 79,533.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติและเสนอแนะ
หนังสือเพ่ือใช้บริการค้นคว้าใน
ห้องสมุด

PR2600061100047 4/10/2560

1484 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 65,600.00 65,600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติและเสนอแนะ
หนังสือเพ่ือใช้บริการค้นคว้าใน
ห้องสมุด

PR2600061100046 4/10/2560

1485 ขอความเห็นชอบในการจัดรถตู้ปรับอากาศ 3,500.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริฉัตร เมืองวัง นางสาวปาริฉัตร เมืองวัง จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 
จ านวน 1 คันเพ่ือไปรับคณะ
วิทยากรมีบรรยายหลักสูตร 2 
ภาษา ท่ี สนามบินดอนเมือง วันท่ี
 9 ต.ค. 2560

PR2600061100048 5/10/2560

1486 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซักผ้าปูท่ีนอน
ห้องปฏิบัติการโรงแรม เดือน ตุลาคม 2560

32,100.00        13,169.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริการแก่ผู้พักอาศัยท่ี
ห้องปฏิบัติการโรงแแรมหอพัก
นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ

PR2600061100050 6/10/2560

1487 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือวัสดุใช้ในโครงการ 3,000.00          1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองใหม่ไทยธรรม ร้านเมืองใหม่ไทยธรรม ค่าเคร่ืองไทยธรรม 1 ชุด PR2600061100054 10/10/2560

1488 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 16,050.00        16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีนิธ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด บริษัท ซีนิธ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด เพ่ือใช้เป็นของท่ีระลึกให้แก่
หน่วยงานท่ีไปลงนาม MOU ท้ัง
ในและต่างประเทศ

PR2600061100055 10/10/2560

1489 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 73,883.50 73,883.50 เฉพาะเจาะจง หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค จัดเตรียมเพ่ือบริการแก่คณาจารย์
 เจ้าหน้าท่ีในส านักงานเก่ียวกับ
งานพิมพ์เอกสาร และบริการแก่
นิสิตในห้องสมุด

PR2600061100056 10/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1490 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในห้องเรียน 20,000.00        19,431.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

เพ่ือจัดเตรียมส าหรับเปล่่ียนใช้ใน
ห้องเรียนทดแทนของเดิมท่ีช ารุด

PR2600061100053 10/10/2560

1491 ขอความเห็นชอบจัดจ้างเหมาติดต้ังปล๊ักไฟ 4,000.00          4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด ติดต้ังปล๊ักไฟเพ่ิมเติมท่ีหอพักนิสิต PR2600061100057 10/10/2560

1492 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศท่ี
หอพักนิสิต

39,376.00 39,376.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
เคร่ืองปรับอากาศช ารุด ไม่เย็น
และน้ าหยด จึงได้แจ้งช่างเข้า
ด าเนินการซ่อมแซม

PR2600061100065 16/10/2560

1493 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 5,000.00          5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) เพ่ือพัฒนาความและฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและด าเนินงาน
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ท้ังน้ี
จะมีการสอนเชิงปฏิบัติในห้องเรียน

PR2600061100072 17/10/2560

1494 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 3,000.00          2,992.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ด รีเทล จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ด รีเทล จ ากัด เพ่ือพัฒนาความและฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและด าเนินงาน
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ท้ังน้ี
จะมีการสอนเชิงปฏิบัติในห้องเรียน

PR2600061100071 17/10/2560

1495 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 5,000.00          4,985.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง จัดเตรียมเพ่ือเปล่ียนทดแทน
ของเดิมท่ีช ารุดท่ีอาคารหอพักนิสิต

PR2600061100066 17/10/2560

1496 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 3,500.00          3,225.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง เพ่ือจัดเตรียมส าหรับเปล่ียน
ทดแทนของเดิมท่ีช ารุดทีอาคาร
หอพัก

PR2600061100067 17/10/2560

1497 ขอความเห็นชอบในการจัดหานามบัตรรองคณบดี 500.00            481.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็ม เอ็น คอมพิวออฟเชท 
จ ากัด

บริษัทเอ็ม เอ็น คอมพิวออฟเชท 
จ ากัด

จัดเตรียมนามบัตรส าหรับแนะน า
ตัวรองคณบดีฝ่ายการจัดการ
หอพักนิสิต กับบุคคลภายนอกใน
การติดต่องานของวิทยาลัย
นานาชาติ

PR2600061100068 17/10/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ตุลำคม พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1498 ขอความเห็นชอบในการจัดวัสดุใช้ในโครงการ 5,000.00          4,918.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ด รีเทล จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ด รีเทล จ ากัด เพ่ือพัฒนาความและฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและด าเนินงาน
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ท้ังน้ี
จะมีการสอนเชิงปฏิบัติในห้องเรียน

PR2600061100073 17/10/2560

1499 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมรถยนต์ 7,000.00          4,322.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด เป็นการบ ารุงรักษารถยนต์ให้อยู่
ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน

PR2600061100081 19/10/2560

1500 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศบริเวณอาคารหอพักนิสิต

54,570.00 54,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
เคร่ืองปรับอากาศช ารุด ไม่เย็น
และน้ าหยด จึงได้แจ้งช่างเข้า
ด าเนินการซ่อมแซม

PR2600061100082 24/10/2560
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