
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารจากเคร่ืองถ่าย
เอกสาร ช้ันบน กองกิจการนิสิต

3,350.80          3,350.80 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061110003 1/11/2560

2 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารจากเคร่ืองถ่าย
เอกสาร ช้ันล่าง

3,616.00          3,616.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061110004 1/11/2560

3 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี HP 
Laserjet Color 1515N 1 เคร่ือง

9,500.00          9,500.00 เฉพาะเจาะจง ที แอนด์ ที ออฟฟิศ ซัพพลาย ที แอนด์ ที ออฟฟิศ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061100257 1/11/2560

4 ขออนุุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 8 อัน 1,610.00          1,610.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061110026 2/11/2560

5 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 3 กล่อง 14,830.20        14,830.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061110002 3/11/2560

6 ขออนมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP Laserjet 7
 รายการ

11,834.20        11,834.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061110003 3/11/2560

7 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 3*1 
ม. จ านวน 1 ป้าย

480.00            480.00 เฉพาะเจาะจง PP Sign Maker&Solution PP Sign Maker&Solution เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061110033 3/11/2560

8 ขออนุมัติจัดซ้ือปะการัง 11 แปลง 11,340.00        11,340.00 เฉพาะเจาะจง กิจกรรมค่ายฝึกอบรมสวัสดิการ
ภายในทัพเรือภาคท่ี 1

กิจกรรมค่ายฝึกอบรมสวัสดิการ
ภายในทัพเรือภาคท่ี 1

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061110032 3/11/2560

9 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 2 ชนิด 300.00            300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประโยชน์การไฟฟ้า ร้านประโยชน์การไฟฟ้า เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061110116 8/11/2560

10 ขออนุมัติจัดจ้างติดต้ังโคมไฟรางและเปล่ียนใน
ส่วนท่ีช ารุด 1 งาน

9,910.00          9,910.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061110183 13/11/2560

11 ขออนุมัติจัดซ้ือสีและวัสดุ รวม 5 ชนิด 2,888.50          2,888.50 เฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
(มหาชน)

บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
(มหาชน)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061110186 13/11/2560

12 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายไวนิล 2 ป้าย 3,894.80          3,894.80 เฉพาะเจาะจง วี อาร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มาร์
เก็ตต้ิง

วี อาร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มาร์
เก็ตต้ิง

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061110184 13/11/2560

13 ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง 3 อัน 650.00            650.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061110182 13/11/2560

14 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 3 รายการ 1,543.23          1,543.23 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061110181 13/11/2560

15 ขออนุมัติจัดซ้ือค่าของท่ีระลึก 1 งาน 2,000.00          2,000.00 เฉพาะเจาะจง ไทยสยามดิจิตอล(หนองมน),
เซเว่นเซนท์ เบเกอร่ีมาร์ท

ไทยสยามดิจิตอล(หนองมน),เซเว่น
เซนท์ เบเกอร่ีมาร์ท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061110204 16/11/2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

หนา้ 1



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

16 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก 1 กระเช้า 2,000.00          2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ร้านมารดา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061110256 22/11/2560

17 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารจากเคร่ืองถ่าย
เอกสาร ช้ันบน กองกิจการนิสิต ประจ าเดือน 
พย.2560

3,242.20          3,242.20 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061110279 23/11/2560

18 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารจากเคร่ืองถ่าย
เอกสาร ช้ันล่าง กองกิจการนิสิต ประจ าเดือน 
พย.2560

3,314.80          3,314.80 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061110280 23/11/2560

19 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุ จ านวน 4 
รายการ

15,290.00        15,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061110297 24/11/2560

20 ขอความเห็นชอบเสนอป้ายไวนิล จ านวน 3 ป้าย 1,620.00          1,620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันออกสติกเกอร์ ร้านตะวันออกสติกเกอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061110296 24/11/2560

21 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุ จ านวน 3 
รายการ

42,800.00        42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอตุส ไอ ที โซลูช่ัน 
จ ากัด

บริษัท ครีเอตุส ไอ ที โซลูช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061110327 29/11/2560

22 ซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมบ ารุงเคร่ืองตัดหญ้า 
หมายเลขครุภัณฑ์ มบ.จบ.
3750-002-0001-1/47

2,525.00 2,525.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ยู่เซ่งฮวด ร้านยู่เซ่งฮวด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110011 6/11/2560

23 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือใช้ประกอบ
โครงการว่ิงมาราธอนข้ึนเขา

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ โรงพิมพ์จิรเมธ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110014 6/11/2560

24 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการติววิชา
ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ เพ่ือใช้ใน
โครงการพาน้องติว

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110015 6/11/2560

25 จ้างซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่ รถยนต์
หมายเลขทะเบียน นข 2768 จบ

5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยไดนาโม ร้านน้อยไดนาโม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110021 6/11/2560

26 จัดซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองส ารองไฟ ประจ า
ห้องเรียน อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนรินทร์
 และอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 30 ลูก

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสโฟร์. ซีเคียวริต้ี ซาวด์ 
ซิสเต็ม เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท เอสโฟร์. ซีเคียวริต้ี ซาวด์ ซิส
เต็ม เซอร์วิส จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110019 6/11/2560

หนา้ 2



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

27 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP CE285A จ านวน 6 
กล่อง ส าหรับใช้พิมพ์เอกสารของงานการเงิน
และพัสดุ

14,940.00 14,940.00 เฉพาะเจาะจง อิสเทิร์น เซอร์วิส อิสเทิร์น เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110017 6/11/2560

28 จัดซ้ือท่อเฟล็กยาง ส าหรับใช้ซ่อมและเปล่ียน
ท่อส้วมเดิมท่ีร่ัว อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต

1,036.00 1,036.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสินพานิช ร้านสินพานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110012 6/11/2560

29 จัดซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ เพ่ือใช้
สนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียนอาคาร 
100 ปีฯ และอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

93,400.00 93,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสโฟร์. ซีเคียวริต้ี ซาวด์ 
ซิสเต็ม เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท เอสโฟร์. ซีเคียวริต้ี ซาวด์ ซิส
เต็ม เซอร์วิส จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061110001 3/1/2561

30 ซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน นข 1987 จบ

8,300.00 8,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยไดนาโม ร้านน้อยไดนาโม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110018 6/11/2560

31 ซ้ือสวิตซ์จอโปรเจคเตอร์ (ห้องประชุมเฉลิมวงศ์
 วัจนสุนทร)

2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสโฟร์. ซีเคียวริต้ี ซาวด์ 
ซิสเต็ม เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท เอสโฟร์. ซีเคียวริต้ี ซาวด์ ซิส
เต็ม เซอร์วิส จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110016 6/11/2560

32 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ประกอบโครงการ เพ่ือใช้ใน
โครงการพาน้องติว

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110022 6/11/2560

33 ขออนุมัติจ้างท าพวงหรีด จ านวน 1 พวง เพ่ือใช้
ส าหรับร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ศรุติ สกุลรัตน์ อดีตรอง
อธิการบดี คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ (รป
ม.)   และข้าราชการบ านาญมหาวิทยาลัยบูรพา

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นางปรานี ป้องผล นางปรานี ป้องผล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110023 7/11/2560

34 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับซ่อมบ ารุงระบบท่อ
ประปาด้านหลังอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์ จ านวน 3 รายการ

780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสินพานิช ร้านสินพานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110040 13/11/2560

หนา้ 3



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

35 จ้างตัดชุดซาฟารี ส าหรับพนักงานขับรถยนต์ 
จ านวน 4 คน (นายวุฒิพงศ์ บาศรี , นายธนาชัย
 สดชุม , นายนิพพิชณน์ ทีศรี , นายทองอินทร์ 
พระโพธ์ิ)

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิยะดา ร้านวิยะดา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110036 13/11/2560

36 จ้างซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน 40-0201 จบ

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี 
จ ากัด

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110039 13/11/2560

37 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ท าความสะอาด
รถยนต์ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี จ านวน 9 รายการ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110034 13/11/2560

38 จัดซ้ือตะแกรงรองล้างแผล จ านวน 1 อัน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110034 13/11/2560

39 จัดซ้ือกระดาษไขและหมึกพิมพ์ เพ่ือใช้ส าหรับ
เคร่ืองโรเนียว (ส าเนาเอกสาร) Ricoh DX 3443
 กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110032 13/11/2560

40 จ้างเหมายานพาหนะ เพ่ือรับนิสิตกลับจากเข้า
ร่วมโครงการศึกษาดูงานของผู้น านิสิต ประจ าปี
การศึกษา 2560 จาก ม.บูรพา จ.ชลบุรี มายัง 
ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี วันท่ี 14 พ.ย. 60

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

PR0208061110035 13/11/2560

41 จัดซ้ือวัสดุประกอบโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรานีพลาสติก ร้านปรานีพลาสติก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110049 15/11/2560

42 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 18 รายการ 
ส าหรับใช้งานในงานแผนและทรัพย์สิน

7,456.00 7,456.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอมร (เจ้ียฮ่ัวหยู) ร้านอมร (เจ้ียฮ่ัวหยู) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110086 27/11/2560

43 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับซ่อมบ ารุงเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ประจ าห้องบรรยายอาคารเรียนรวม

27,240.00 27,240.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส คลินิก คอม โดย เนส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110080 27/11/2560

หนา้ 4



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

44 จัดซ้ือสติกเกอร์ฝ้า ส าหรับติดกระจกป้องกัน
ความร้อนจากแสงแดด ห้องผู้อ านวยการกอง
บริหารวิทยาเขตจันทบุรี

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรานีพลาสติก ร้านปรานีพลาสติก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110070 27/11/2560

45 จัดซ้ือสายยาง ขนาด 3/4 น้ิว จ านวน 1 ขด 
เพ่ือใช้ส าหรับล้างรถยนต์ของมหาวิทยาลัย

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสินพานิช ร้านสินพานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110075 27/11/2560

46 จัดซ้ือสายยางและเข็มขัด เพ่ือใช้เป็นวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับงานระบบประปาอาคารสถานท่ี
ท่ัวไป

8,240.00 8,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสินพานิช ร้านสินพานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110062 27/11/2560

47 จัดซ้ือสี ทินเนอร์ และแปรงทาสี เพ่ือใช้ทาตีเส้น
จอดรถมอเตอร์ไซค์หอพักนิสิต 1 และหอพัก
นิสิต 2

7,620.00 7,620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสินพานิช ร้านสินพานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110077 27/11/2560

48 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP CE505A จ านวน 3 
กล่อง ส าหรับใช้พิมพ์เอกสารในห้องการเงิน
และพัสดุ

9,450.00 9,450.00 เฉพาะเจาะจง อิสเทิร์น เซอร์วิส อิสเทิร์น เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110085 27/11/2560

49 ซ่อมแซมโปรเจคเตอร์ Epson EB-X9 (มบ.จบ.
550700801000036)

7,950.00 7,950.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพรัช
คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ คอม
มิวนิเคช่ัน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพรัชคอมพิวเตอร์
 แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคช่ัน

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110067 27/11/2560

50 จัดซ้ือไฟฉุกเฉิน จ านวน 26 ชุด 67,600.00 67,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ ตันชัย นายอภิชาติ ตันชัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110071 27/11/2560

51 ซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง ไพรัชคอมพิวเตอร์ ไพรัชคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110074 27/11/2560

52 ซ่อมแซมเคร่ืองซักผ้าหยอดเหรียญอาคารท่ีพัก
บุคลากร

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง ประกอบทรัพย์ นายบุญส่ง ประกอบทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110063 27/11/2560

53 ซ่อมแซมเคร่ืองขยายเสียงทรงแบน TOA รุ่น 
A-2120H 180W

580.00 580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านด่วนสายฟ้า ร้านด่วนสายฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110082 27/11/2560

หนา้ 5



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

54 ซ่อมบ ารุงและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน นข 1987 จบ

11,053.00 11,053.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี 
จ ากัด

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110061 27/11/2560

55 ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์และเปล่ียนอะไหล่ 
รถยนต์หมายเลขทะเบียน 40-0209 จบ

2,420.00 2,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี 
จ ากัด

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110083 27/11/2560

56 จัดซ้ือฮาร์ดดิสก์ ขนาด 2 เทราไบท์ ส าหรับ
กล้องวงจรปิด

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคจีพี เทค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคจีพี เทค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110072 27/11/2560

57 จ้างเปล่ียนแผงรีเลย์แอร์รถบัส ทะเบียน 
40-0229 จบ

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี 
จ ากัด

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110068 27/11/2560

58 จัดซ้ือนาฬิกา จ านวน 5 เรือน ส าหรับติดต้ังใน
กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยรักมิตร ร้านไทยรักมิตร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110078 27/11/2560

59 จ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 1 x 2 เมตร จ านวน 2 
ผืน ส าหรับใช้ติดประตูร้ัวหน้าหอพักนิสิต 1 
และหอพักนิสิต 2

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิงค์ 2554 ร้านอิงค์ 2554 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110076 27/11/2560

60 จัดซ้ือตะกร้าใส่เอกสาร และถ่านอัลคาไลน์ 
ส าหรับใช้ในงานแผนและทรัพย์สิน และฝ่าย
เทคโนโลยีการศึกษา

3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอมร (เจ้ียฮ่ัวหยู) ร้านอมร (เจ้ียฮ่ัวหยู) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110087 27/11/2560

61 จัดซ้ือไส้กรองเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็นของ
หอพักนิสิต 1-3 จ านวน 18 เคร่ือง

20,700.00 20,700.00 เฉพาะเจาะจง วอเตอร์คลีน วอเตอร์คลีน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110066 27/11/2560

62 จัดซ้ือกุญแจคอส้ันส าหรับล็อคถังขยะของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 4 แพ็ค

2,240.00 2,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปรานีพลาสติก ร้านปรานีพลาสติก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110064 27/11/2560

หนา้ 6



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

63 จัดซ้ือ SSD 120GB SATA3 ส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ จ านวน 4 เคร่ือง
 หมายเลขครุภัณฑ์ 541500302000115 , 
541500302000130 , 561500301000552 , 
561500301000553

11,160.00 11,160.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส คลินิก คอม โดย เนส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110081 27/11/2560

64 จัดซ้ือ POWER SUPPLY ส าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 
591500301000097

2,950.00 2,950.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส คลินิก คอม โดย เนส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110079 27/11/2560

65 เปล่ียนแผ่น PCB DOR-120 เพ่ือควบคุมการ
ท างานประตูลิฟต์และควบคุมปุ่มกดในลิฟต์
อาคาร 100 ปีฯ อาคารเรียนรวม และอาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

62,060.00 62,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช เทคโนเซอร์วิส จ ากัด บริษัท ริช เทคโนเซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110069 27/11/2560

66 ตรวจเช็คระยะการใช้งานและเปล่ียนอะไหล่
รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 3720 จบ (เลข
ไมล์ 86,267 กม.)

8,520.95 8,520.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าจันทบุรี (1972) ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด

บริษัท โตโยต้าจันทบุรี (1972) ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110084 27/11/2560

67 รายงานขอความเห็นชอบการซ่อมแซมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน 40-0229 จบ

1,979.50 1,979.50 เฉพาะเจาะจง บจก.วอลโว่ (ประเทศไทย) บจก.วอลโว่ (ประเทศไทย) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061110089 27/11/2560

68 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างท าพวงหรีด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง พิมพ์ฟลอริสท์ พิมพ์ฟลอริสท์ จัดได้สวยงาม ราคาต่ าสุด PR0209061110002 1/11/2017

69 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการ
รถตู้ปรับอากาศ ไป-กลับ มหาวิทยาลัยบูรพา 
บางแสน ในวันท่ี 2 พ.ย. 2560

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย์ อัฒโน นายไพวัลย์ อัฒโน บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061110001 1/11/2017

70 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุต่างๆ(ดัง
เอกสารแนบ)

1,588.95 1,588.95 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทิพย์การไฟฟ้า ร้านแสงทิพย์การไฟฟ้า คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061110006 2/11/2017

71 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุต่างๆ (ดัง
เอกสารแนบ)

2,060.00 2,060.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเรือนเคร่ืองเขียน ร้านศรีเรือนเคร่ืองเขียน คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061110005 2/11/2017

72 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ(น้ าถัง) 256.00 256.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาติ โพธ์ิศรี นายสมชาติ โพธ์ิศรี คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061110003 2/11/2017

หนา้ 7



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

73 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ(กุญแจ) 80.00 80.00 เฉพาะเจาะจง นายนิวัฒน์ วังแผน นายนิวัฒน์ วังแผน คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061110024 8/11/2017

74 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุจ านวน 15 
รายการ(ตามใบเสนอราคา)

12,435.00 12,435.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยประดิษฐ์ ร้านชัยประดิษฐ์ คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061110027 8/11/2017

75 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าม่านปรับแสง 
บ้านพักผู้บริหาร

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวริศราผ้าม่าน ร้านวริศราผ้าม่าน คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061110026 8/11/2017

76 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ (ป้าย
พลาสติก A4 สอดข้าง) จ านวน 80 อัน

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีเรือนเคร่ืองเขียน ร้าน ศรีเรือนเคร่ืองเขียน คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061110029 9/11/2017

77 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างล้างใส้กรองน้ า 445.00 445.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรเทิง ดิษฐ์วงษ์ นายบรรเทิง ดิษฐ์วงษ์ บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061110033 10/11/2017

78 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างติดต้ังแอร์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง พุทธชาติซัพพลาย พุทธชาติซัพพลาย บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061110031 10/11/2017

79 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุต่างๆ (ดัง
เอกสารแนบ)

3,177.90 3,177.90 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า แสงทิพย์การไฟฟ้า คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061110039 13/11/2017

80 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน 
590101401000241

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง พุทธชาติซัพพลาย พุทธชาติซัพพลาย บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061110047 20/11/2017

81 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าของท่ีระลึก ใน
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
บุคลากร

1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061110050 21/11/2017

82 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมารถตู้ 
ไป-กลับ มหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันท่ี 12-17 ธันวาคม 2560

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย์ อัฒโน นายไพวัลย์ อัฒโน บริการดี ราคาต่ าสุด PO0209061110001 21/11/2017

83 ขออนุมัติจ้างและขอเบิกเงินค่าจ้างบ ารุงรักษา
ลิฟต์อาคารดรใสุชาติ อุปถัมภ์

26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริการดี ราคาต่ าสุด PO0209061110002 22/11/2017

84 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสาร
จากเคร่ืองถ่ายเอกสารงานเอกสารต่างๆภายใน
กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

20,582.91 20,582.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061110062 24/11/2017

หนา้ 8



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

85 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน กค 3602 สระแก้ว 
หมายเลขครุภัณฑ์ 5403002010002(ตาม
เอกสารแนบ)

8,056.57 8,056.57 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริการดี ได้มาตรฐาน ราคา
มาตรฐาน

PR0209061110064 27/11/2017

86 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน นข 3426 สระแก้ว 
หมายเลขครุภัณฑ์ 600300101000003 (ตาม
ใบประเมินราคา)

10,350.38 10,350.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริการดี ได้มาตรฐาน ราคา
มาตรฐาน

PR0209061110063 27/11/2017

87 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน ก 1115 สระแก้ว หมายเลข
ครุภัณฑ์ 600300101000001 (ดังเอกสารแนบ)

8,003.62 8,003.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริการดี ได้มาตรฐาน ราคา
มาตรฐาน

PR0209061110066 28/11/2017

88 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร 
จ ากัด

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PO0209061110003 29/11/2017

89 ขอจ้างเหมาซ่อมพัดลมโคจร 4,640.00 4,640.00 เฉพาะเจาะจง นายวันดี  แสงใส นายวันดี  แสงใส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061110003 2/11/2560

90 ขอจัดซ้ือวัสดุ 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061110001 6/11/2560

91 ขอจ้างเหมาซ่อมพัดลมโคจร 4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง นายวันดี  แสงใส นายวันดี  แสงใส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061110010 8/11/2560

92 จัดซ้ือวัสดุ 40,450.00 40,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061110002 14/11/2560

93 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ หอพักเทา-ทอง 4 15,943.00 15,943.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061110003 17/11/2560

หนา้ 9



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

94 จัดซ้ือวัสดุ 17,180.00 17,180.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061110004 23/11/2560

95 จ้างท าตรายาง 290.00 290.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061110020 23/11/2560

96 จัดซ้ือน้ ามันเบนซิน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061110019 23/11/2560

97 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 13,404.96 13,404.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกมาท จ ากัด บริษัท โกมาท จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061110005 30/11/2560

98 ขอความเห็นชอบซ้ือ/จ้าง 3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061110001 1/11/2560

99 ขอความเห็นชอบซ้ือ/จ้าง 21,000.00        21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกาเดีย แอร์ เอ็กซ์เพรส 
จ ากัด

บริษัท สกาเดีย แอร์ เอ็กซ์เพรส 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061110007 1/11/2560

100 ขอความเห็นชอบซ้ือ/จ้าง 3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061110009 1/11/2560

101 ขอความเห็นชอบซ้ือ/จ้าง 1,200.00          1,200.00 เฉพาะเจาะจง โครงการสินค้าตรามหาวิทยาลัย โครงการสินค้าตรามหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061110083 6/11/2560

102 ขอความเห็นชอบซ้ือ/จ้าง 420.00            420.00 เฉพาะเจาะจง โครงการสินค้าตรามหาวิทยาลัย โครงการสินค้าตรามหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061110082 6/11/2560

103 ขอความเห็นชอบซ้ือ/จ้าง 475.00            475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061110335 30/11/2560

104 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืมของคณะรุีฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์                 
ราคาเสนอ 2,800 บาท

ร้านสุภรณ์ทิพย์                ราคา
ซ้ือ 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110001 1/11/2560

105 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก (โครงการศึกษาดู
งาน ประกอบรายวิชา 678376 การว่าความ
และศาลจ าลอง ณ ศาลจังหวัดชลบุรี วันท่ี 8 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยเบญจรงค์            ราคา
เสนอ 1,000 บาท

ร้านไทยเบญจรงค์          ราคาซ้ือ 
1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110002 2/11/2560

หนา้ 10



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

106 ขออนุมัติจ้างดูดส่ิงปฏิกูลของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานเทศบาลเมืองแสนสุข
ราคาเสนอ 6,000 บาท

ส านักงานเทศบาลเมืองแสนสุข       
                   ราคาจ้าง 6,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110020 6/11/2560

107 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (โครงการ
ศึกษาดูงาน ประกอบรายวิชา 678374 
กฎหมายพาณิชยนาวี ณ ท่าเรือแหมฉบังและ
ศูนย์ควบคุมการจราจร จ.ชลบุรี วันท่ี 14 พ.ย. 
2560)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษฎา  ศรีส าอางค์ ราคา
เสนอ 10,000 บาท

นางสาวเจษฎา  ศรีส าอางค์ ราคา
จ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110018 6/11/2560

108 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก (โครงการศึกษาดู
งาน ประกอบรายวิชา 678374 กฎหมาย
พาณิชยนาวี ณ ท่าเรือแหลมฉบังและศูนย์
ควบคุมการจราจร จ.ชลบุรี วันท่ี 14 พ.ย. 2560)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยเบญจรงค์            ราคา
เสนอ 1,000 บาท

ร้านไทยเบญจรงค์          ราคาซ้ือ 
1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110019 6/11/2560

109 ขออนุมัติจัดซ้ือก่ิงปะการัง (โครงการก้าวอย่าง
กล้าพัฒนาตนเอง ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้
อากาศยาน หน่วยอนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเลและ
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน วันท่ี 9 พ.ย. 60)

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ราคา
เสนอ 7,500 บาท

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ราคาซ้ือ
 7,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110027 7/11/2560

110 ขออนุมัติจ้างบริการล้างรถ จ านวน 4 คัน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชลบุรี ไท ลิสซ่ิง           
ราคาเสนอ 1,000 บาท

ร้าน ชลบุรี ไท ลิสซ่ิง        ราคาจ้าง
 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110023 7/11/2560

111 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ 2 ช้ัน 
อัดลาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

9,844.00 9,844.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. 
อินเตอร์เทรด                   
ราคาเสนอ 9,844 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด                  ราคาซ้ือ 9,844
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110022 7/11/2560

112 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือรัฐประศาสนศาสตร์ 3,780.00 3,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด 
ราคาเสนอ 3,780 บาท

บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัดราคาซ้ือ
 3,780 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110029 8/11/2560

113 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษ A4 80 แกรม คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) 
จ ากัด                             
ราคาเสนอ 42,800 บาท

บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด 
                  ราคาซ้ือ 42,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061110002 8/11/2560

หนา้ 11



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

114 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ รถบัสปรับ
อากาศ (โครงการอบรมบ่อเพาะ 4+1 คร้ังท่ี 3 
ในวันท่ี13-14 พฤศจิกายน 2560 ณ นครนายก)

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณาทรัพย์เจริญแทร
เวล จ ากัด                      ราคา
เสนอ 40,000 บาท

บริษัท วรรณาทรัพย์เจริญแทรเวล 
จ ากัด           ราคาจ้าง 40,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061110001 8/11/2560

115 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

23,890.00 23,890.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย            
ราคาเสนอ 28,890 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย    ราคาซ้ือ 
28,890 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061110004 14/11/2560

116 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง รถจักรยานยนต์
 ทะเบียน จธบ 807 ชลบุรี

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร
ราคาเสนอ 1,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร       
                  ราคาซ้ือ 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110143 16/11/2560

117 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ดีเซล 3,961.50 3,961.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
                          ราคาเสนอ
 3,961.50 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง     
                    ราคาซ้ือ 3,961.50
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110194 22/11/2560

118 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
บุคคลของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

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

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ   ราคาจ้าง
 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110235 28/11/2560

119 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา  แก้วแหวน        
ราคาเสนอ 9,500 บาท

นายบูรพา  แก้วแหวน        ราคา
จ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110236 29/11/2560

120 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและภาควิชานิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

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

นางสาวลักษณารีย์ สุริศร  ราคาจ้าง
 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110242 29/11/2560

121 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงาน
คอมพิวเตอร์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

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

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ  ราคาจ้าง 
9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110237 29/11/2560

122 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ประจ าเดือน
ธันวาคมพ.ศ. 2560

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

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคา
จ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110238 29/11/2560

123 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืมของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์                 
ราคาเสนอ 2,800 บาท

ร้านสุภรณ์ทิพย์                ราคา
ซ้ือ 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110243 30/11/2560

หนา้ 12



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

124 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจ าเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2560 ของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

56,020.00 56,020.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ  
ราคาเสนอ 56,020 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 56,020 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061110005 30/11/2560

125 ขออนุมัติจัดซ้ือ/ขอจ้างและขอเบิกเงิน 17,600.00 17,600.00 ตกลงราคา บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061110035 1/11/2560

126 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061110190 1/11/2560

127 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 1,817.78 1,817.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061110147 1/11/2560

128 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสโรจ ทรัพย์บุญมี นายสโรจ ทรัพย์บุญมี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061110080 6/11/2560

129 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 3,786.37 3,786.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061110099 7/11/2560

130 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061110119 9/11/2560

131 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 23,005.00 23,005.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โชคภุชงค์ จ ากัด บริษัท โชคภุชงค์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061110251 21/11/2560

132 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าวัสดุ

442.04 442.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) PR0206061110239 21/11/2560

133 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืมของคณะรุีฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์                 
ราคาเสนอ 2,800 บาท

ร้านสุภรณ์ทิพย์                ราคา
ซ้ือ 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110001 1/11/2560

134 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก (โครงการศึกษาดู
งาน ประกอบรายวิชา 678376 การว่าความ
และศาลจ าลอง ณ ศาลจังหวัดชลบุรี วันท่ี 8 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยเบญจรงค์            ราคา
เสนอ 1,000 บาท

ร้านไทยเบญจรงค์          ราคาซ้ือ 
1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110002 2/11/2560

135 ขออนุมัติจ้างดูดส่ิงปฏิกูลของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานเทศบาลเมืองแสนสุข
ราคาเสนอ 6,000 บาท

ส านักงานเทศบาลเมืองแสนสุข       
                   ราคาจ้าง 6,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110020 6/11/2560

หนา้ 13



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

136 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (โครงการ
ศึกษาดูงาน ประกอบรายวิชา 678374 
กฎหมายพาณิชยนาวี ณ ท่าเรือแหมฉบังและ
ศูนย์ควบคุมการจราจร จ.ชลบุรี วันท่ี 14 พ.ย. 
2560)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษฎา  ศรีส าอางค์ ราคา
เสนอ 10,000 บาท

นางสาวเจษฎา  ศรีส าอางค์ ราคา
จ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110018 6/11/2560

137 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก (โครงการศึกษาดู
งาน ประกอบรายวิชา 678374 กฎหมาย
พาณิชยนาวี ณ ท่าเรือแหลมฉบังและศูนย์
ควบคุมการจราจร จ.ชลบุรี วันท่ี 14 พ.ย. 2560)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยเบญจรงค์            ราคา
เสนอ 1,000 บาท

ร้านไทยเบญจรงค์          ราคาซ้ือ 
1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110019 6/11/2560

138 ขออนุมัติจัดซ้ือก่ิงปะการัง (โครงการก้าวอย่าง
กล้าพัฒนาตนเอง ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้
อากาศยาน หน่วยอนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเลและ
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน วันท่ี 9 พ.ย. 60)

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ราคา
เสนอ 7,500 บาท

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ราคาซ้ือ
 7,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110027 7/11/2560

139 ขออนุมัติจ้างบริการล้างรถ จ านวน 4 คัน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชลบุรี ไท ลิสซ่ิง           
ราคาเสนอ 1,000 บาท

ร้าน ชลบุรี ไท ลิสซ่ิง        ราคาจ้าง
 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110023 7/11/2560

140 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ 2 ช้ัน 
อัดลาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

9,844.00 9,844.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. 
อินเตอร์เทรด                   
ราคาเสนอ 9,844 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด                  ราคาซ้ือ 9,844
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110022 7/11/2560

141 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือรัฐประศาสนศาสตร์ 3,780.00 3,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด 
ราคาเสนอ 3,780 บาท

บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัดราคาซ้ือ
 3,780 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110029 8/11/2560

142 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษ A4 80 แกรม คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) 
จ ากัด                             
ราคาเสนอ 42,800 บาท

บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด 
                  ราคาซ้ือ 42,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061110002 8/11/2560

143 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ รถบัสปรับ
อากาศ (โครงการอบรมบ่อเพาะ 4+1 คร้ังท่ี 3 
ในวันท่ี13-14 พฤศจิกายน 2560 ณ นครนายก)

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณาทรัพย์เจริญแทร
เวล จ ากัด                      ราคา
เสนอ 40,000 บาท

บริษัท วรรณาทรัพย์เจริญแทรเวล 
จ ากัด           ราคาจ้าง 40,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061110001 8/11/2560

หนา้ 14



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

144 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

23,890.00 23,890.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย            
ราคาเสนอ 28,890 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย    ราคาซ้ือ 
28,890 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061110004 14/11/2560

145 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง รถจักรยานยนต์
 ทะเบียน จธบ 807 ชลบุรี

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร
ราคาเสนอ 1,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร       
                  ราคาซ้ือ 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110143 16/11/2560

146 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ดีเซล 3,961.50 3,961.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
                          ราคาเสนอ
 3,961.50 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง     
                    ราคาซ้ือ 3,961.50
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110194 22/11/2560

147 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
บุคคลของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

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

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ   ราคาจ้าง
 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110235 28/11/2560

148 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา  แก้วแหวน        
ราคาเสนอ 9,500 บาท

นายบูรพา  แก้วแหวน        ราคา
จ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110236 29/11/2560

149 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและภาควิชานิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

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

นางสาวลักษณารีย์ สุริศร  ราคาจ้าง
 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110242 29/11/2560

150 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงาน
คอมพิวเตอร์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

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

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ  ราคาจ้าง 
9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110237 29/11/2560

151 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  ประจ าเดือน
ธันวาคมพ.ศ. 2560

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

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคา
จ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110238 29/11/2560

152 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืมของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์                 
ราคาเสนอ 2,800 บาท

ร้านสุภรณ์ทิพย์                ราคา
ซ้ือ 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061110243 30/11/2560

153 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจ าเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2560 ของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

56,020.00 56,020.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ  
ราคาเสนอ 56,020 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 56,020 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061110005 30/11/2560

หนา้ 15



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

154 ขอซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Canon รุ่น IR 
7105

74,900.00        74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอีสเทิร์น ก๊อปป้ี จ ากัด บริษัท ไทยอีสเทิร์น ก๊อปป้ี จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PO0500061110001 2/11/2560

155 ขอซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Canon รุ่น IR 
7095

74,900.00        74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ี
เออร์ จ ากัด

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์
 จ ากัด

มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PO0500061110002 2/11/2560

156 ขอซ้ือชุดดรัมสร้างภาพ Fuji Xerox Docu 
Print CM305D

8,500.00          8,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500061110007 1/11/2560

157 ขอซ้ือของท่ีระลึก โครงการศึกษาดูงานแหล่ง
ผลิตส่ือสารสนเทศ

2,000.00          2,000.00 เฉพาะเจาะจง สิริกัญญา งามจันทราทิพย์ สิริกัญญา งามจันทราทิพย์ มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500061110001 1/11/2560

158 ขอจ้างเข้าเล่มสันกาวเคลือบ 1,200.00          1,200.00 เฉพาะเจาะจง อัญชลีพร สุขสุวรรณพร อัญชลีพร สุขสุวรรณพร มีการบริการท่ีดี PR0500061110009 1/11/2560

159 ขอจ้างท าไวนิล 1,780.00          1,780.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ รับจ้างท าป้ายไวนิลท่ีมีคุณภาพ PR0500061110008 1/11/2560

160 ขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการอบรมฝึกทักษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์

2,430.00          2,430.00 เฉพาะเจาะจง อัญชลีพร สุขสุวรรณพร อัญชลีพร สุขสุวรรณพร มีการบริการท่ีดี PR0500061110005 1/11/2560

161 ขอซ่อมบ ารุงรถยนต์คณะฯ(ตรวจสภาพถังก๊าซ 
NGV ใบวิศวะ NGV 1,ซ่อมบ ารุง ท่อน้ า น้ าหล่อ
เย็น,เช็คซ่อมระบบท่อน้ า)

2,760.00          2,760.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ๋ิวมอเตอร์แมช
 และ บริษัท เคซี-ออโต้ชอฟ จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ๋ิวมอเตอร์แมช 
และ บริษัท เคซี-ออโต้ชอฟ จ ากัด

มีการบริการท่ีดี PR0500061110004 1/11/2560

162 ขอซ้ือวัสดุโครงการอบรมฝึกทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์

3,648.81          3,648.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500061110006 1/11/2560

163 ขอถ่ายเอกสารและปากกา,แฟ้ม โครงการ
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน

6,426.00          6,426.00 ตกลงราคา ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
และอัญชลีพร สุขสุวรรณพร

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา และ
อัญชลีพร สุขสุวรรณพร

มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ และมีการ
บริการท่ีดี

PR0500061110063 15/11/2560

164 ขอซ่อมโปรเจคเตอร์ 58,500.00        58,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุชัย อิเล็กทรอนิกส์ ร้านสุชัย อิเล็กทรอนิกส์ เป็นร้านท่ีมีคุณภาพ PO0500061110004 29/11/2560

165 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้า จ านวน 2รายการ 87,098.00        87,098.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป่ินรังษี กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ป่ินรังษี กรุ๊ป จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PO0500061110003 28/11/2560

166 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์สีHP 
CE250,251,252,253,

31,600.00        31,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นร้านท่ีมีคุณภาพ PO0500061120001 1/12/2560

167 ขอซ้ือโทรศัพท์ 1,980.00          1,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีสินค้าทีมีคุณภาพ PR0500061110090 28/11/2560

หนา้ 16



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

168 ขอซ้ือเคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 16,000.00        16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป่ินรังษี กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ป่ินรังษี กรุ๊ป จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PO0500061110006 30/11/2560

169 ขอซ้ือเก้าอ้ี 161,200.00       161,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ 
สตีล เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล 
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด

มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PO0500061110005 29/11/2560

170 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
9,000.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
9,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110002 2/11/2560

171 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 4,250.00 4,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เอส เซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย 4,250.00

ร้าน เอส เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย 4,250.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110001 2/11/2560

172 ขออนุมัติด าเนินการจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อม
น้ ามันเช้ือเพลิง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 9,000.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 9,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110015 6/11/2560

173 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 7,880.00 7,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
7,880.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
7,880.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110003 6/11/2560

174 ขออนุมัติซ้ือโคมหลอดไฟนีออน 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) 3,225.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) 3,225.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110020 7/11/2560

175 ขออนุมัติด าเนินการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 23,796.00 23,796.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 
23,796.00

นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 23,796.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061110001 7/11/2560

176 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,342.00 3,342.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวรรณพร 3,342.00 ร้านวรรณพร 3,342.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110033 8/11/2560

177 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ ามัน
เช้ือเพลิง

4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 4,600.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 4,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110034 8/11/2560

178 ขออนุมัติซ้ือท่ีนอนเด็กอนุบาล 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน nok-toto 9,800.00 ร้าน nok-toto 9,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110030 8/11/2560

179 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 770.00 770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 770.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 770.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110032 8/11/2560

180 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

PR0400061110031 8/11/2560

181 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 776.01 776.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
776.01

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
776.01

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110041 9/11/2560

182 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ ามัน
เช้ือเพลิง

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 2,300.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 2,300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110049 13/11/2560

หนา้ 17



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

183 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการห้องประชุม 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง กิจการอาคารรับรองสัตหีบ 
สวัสดิการอาคารรับรอง
กองทัพเรือ 12,600.00

กิจการอาคารรับรองสัตหีบ 
สวัสดิการอาคารรับรองกองทัพเรือ 
12,600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061110003 15/11/2560

184 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ่อบอล 12,400.00 12,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สัจจาเมืองม่านชลบุรี 
12,400.00

ร้าน สัจจาเมืองม่านชลบุรี 12,400.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061110002 14/11/2560

185 ขออนุมัติด าเนินการซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
8,500.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
8,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110055 14/11/2560

186 ขออนุมัติด าเนินการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,747.99 3,747.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
3,747.99

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
3,747.99

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110054 14/11/2560

187 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 2,841.00 2,841.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวรรณพร2,841.00 ร้านวรรณพร2,841.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110057 14/11/2560

188 ขออนุมัติซ้ือรองเท้าแตะฟองน้ า 840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญสมบัติ 840.00 ร้านบุญสมบัติ 840.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110056 14/11/2560

189 ขออนุมัติด าเนินการจ้างเหมาบริการจัดท าเล่ม
สรุปโครงการ

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 600.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110075 15/11/2560

190 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ ามัน
เช้ือเพลิง

3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,700.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,700.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110064 15/11/2560

191 ขออนุมัติด าเนินการจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist 3,500.00 Kalaya Florist 3,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110067 15/11/2560

192 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
7,500.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
7,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110080 15/11/2560

193 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ ามัน
เช้ือเพลิง

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 2,600.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 2,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110081 15/11/2560

194 ขออนุมัติซ้ือช่อดอกไม้ติดหน้าอก 3,050.00 3,050.00 เฉพาะเจาะจง วรลักษณ์ พงษ์จีน 3,050.00 วรลักษณ์ พงษ์จีน 3,050.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110072 15/11/2560

195 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ ากัด 300.00 บริษัท บีทูเอส จ ากัด 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110085 16/11/2560

196 ขออนุมัติด าเนินการจ้างเหมาจัดท าวารสาร
คณะพยาบาลศาสตร์

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ 54,000.00 ร้านชลบุรีการพิมพ์ 54,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061110004 17/11/2560

197 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 1,775.00 1,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 1,775.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
1,775.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110088 17/11/2560

หนา้ 18



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

198 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
 2,000.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
2,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110093 20/11/2560

199 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเปล่ียนสารกรองน้ า
ท่อสแตนเลส ส าหรับตู้น้ าเย็นแบบต่อท่อ

18,200.00 18,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรองน้ าชลบุรี 18,200.00 ร้านกรองน้ าชลบุรี 18,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061110006 20/11/2560

200 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 10,909.72 10,909.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
 จ ากัด 10,909.72

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด 10,909.72

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061110005 20/11/2560

201 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
8,000.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
8,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110096 20/11/2560

202 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
8,700.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
8,700.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110110 21/11/2560

203 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ ามัน
เช้ือเพลิง

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 2,600.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 2,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110103 21/11/2560

204 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ ามัน
เช้ือเพลิง

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,500.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110102 21/11/2560

205 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 779.99 779.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
779.99

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
779.99

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110104 21/11/2560

206 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ ามัน
เช้ือเพลิง

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,500.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110107 21/11/2560

207 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

PR0400061110124 22/11/2560

208 ขออนุมัติซ้ือจานดาวเทียม พร้อมบริการติดต้ัง 8,300.00 8,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหาดวอนดาวเทียม 8,300.00 ร้านหาดวอนดาวเทียม 8,300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110122 22/11/2560

209 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,295.00 3,295.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวรรณพร 3,295.00 ร้านวรรณพร 3,295.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110121 22/11/2560

210 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย 5,000.00

ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย 5,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110123 22/11/2560

211 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
7,500.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
7,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110133 23/11/2560

212 ขออนุมัติจัดซ้ือกระเป๋าเป้ส าหรับเด็กอนุบาล 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง นางคณิตา นทีทวีศักด์ิ 13,500.00 นางคณิตา นทีทวีศักด์ิ 13,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061110007 27/11/2560

หนา้ 19



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

213 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 1,049.99 1,049.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,049.99

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,049.99

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110139 27/11/2560

214 ขออนุมัติซ่อมตู้ท าน้ าเย็น 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.อินเตอร์คูล จ ากัด 
6,420.00

บริษัท ที.อินเตอร์คูล จ ากัด 6,420.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110140 27/11/2560

215 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 1,797.60 1,797.60 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ 1,797.60 ส.อารยยางยนต์ 1,797.60 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110141 27/11/2560

216 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 4,391.00 4,391.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
4,391.00

นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 4,391.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110148 28/11/2560

217 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
6,500.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
6,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110147 28/11/2560

218 ขออนุมัติซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ กรวยน้ าด่ืม
 และกระดาษเช็ดมือ

32,045.43 32,045.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 32,045.43 บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 32,045.43 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061110008 29/11/2560

219 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 1,330.00 1,330.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,330.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,330.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110152 29/11/2560

220 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐ
โภคิน 5,700.00

นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐ
โภคิน 5,700.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110151 29/11/2560

221 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
9,000.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
9,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110153 29/11/2560

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

PR0400061110150 29/11/2560

223 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 16,570.00 16,570.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค 16,570.00 นิวทาวน์ เทคนิค 16,570.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061110009 30/11/2560

224 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
9,500.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
9,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110165 30/11/2560

225 ขออนุมัติติดต้ังเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค 41,730.00 นิวทาวน์ เทคนิค 41,730.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061110010 30/11/2560

226 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐ
โภคิน 6,600.00

นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐ
โภคิน 6,600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061110163 30/11/2560

หนา้ 20



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

227 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 17 รายการ 9,661.00 9,661.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน  BANCOM SHOP, ร้าน
สหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, 
หจก.คณิศวร, ร้านบางแสนแก๊ส 
และ นายอาทิตย์ เจริญแพทย์

ร้าน  BANCOM SHOP, ร้าน
สหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, 
หจก.คณิศวร, ร้านบางแสนแก๊ส และ
 นายอาทิตย์ เจริญแพทย์

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110011 1/11/2017

228 วัสดุอ่ืนๆ 4,369.88 4,369.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110019 2/11/2017

229 วัสดุอ่ืนๆ 9,461.00 9,461.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอลที รีเทล/ร้านกฤษณ์ 
อิเลคทริค/บจก.บัณฑิต สเตช่ัน
เนอร่ี/ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส

บจก.แอลที รีเทล/ร้านกฤษณ์ 
อิเลคทริค/บจก.บัณฑิต สเตช่ันเนอ
ร่ี/ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110018 2/11/2017

230 วัสดุอ่ืนๆ 23,548.56 23,548.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110020 2/11/2017

231 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมแลบ ารุงรักษา (รางไล่
อากาศ และ อ่างล้างเคร่ืองมือความถ่ีสูง)

16,649.20 16,649.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจอาร์พี เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เจอาร์พี เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061110003 3/11/2017

232 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 6 รายการ (หมึกพิมพ์) 22,550.00 22,550.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061110001 3/11/2017

233 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 5 รายการ (สารเคมี + 
เคร่ืองแก้ว)

19,105.92 19,105.92 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061110002 3/11/2017

234 ;วัสดุอ่ืนๆ 6,660.00 6,660.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอดไวท์ ไอที อินฟินิท บจก.แอดไวท์ ไอที อินฟินิท ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110041 6/11/2017

235 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 13 รายการ 2,852.10 2,852.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มพีมินเลียนแนร์ จ ากัด
 / ร้านธีรเดช / ร้านเจียบฮวด / 
บางแสนการพิมพ์

บริษัท เอ็มพีมินเลียนแนร์ จ ากัด / 
ร้านธีรเดช / ร้านเจียบฮวด / บาง
แสนการพิมพ์

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110042 6/11/2017

236 ขออนุมัติจ้างซักผ้าเช็ดมือ (ส าหรับการเรียน
ปฏิบัติการ)

1,651.00 1,651.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอิมินา เกล่ือนวัน นางสาวอิมินา เกล่ือนวัน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110043 6/11/2017

237 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 7 รายการและ
สายสัญญาณ UTF

16,854.00 16,854.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061110005 6/11/2017

238 ขออนุมัติจ้างเหมาเช่ารถตู้ ไป-กลับ (ม.บูรพา - 
ม.ราชภัฎสวนสุนันทา)

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110054 7/11/2017

หนา้ 21



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

239 วัสดุอ่ืนๆ-ถ่ายเอกสาร 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง เอ็น เอ็น อีซ่ีปร้ินท์ เอ็น เอ็น อีซ่ีปร้ินท์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110053 7/11/2017

240 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110049 7/11/2017

241 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 28 รายการ 9,840.00 9,840.00 เฉพาะเจาะจง ปฐมวดี  กุลสวัสด์ิ, ตะวันออก
สติกเกอร์, ไสว การช่าง, ร้าน
ไถ่ส็ง, นายอาทิตย์ เจริญแพทย์ ,
ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ,อัญชุลี  มีพูล,
 น้ าด่ืมบ้านและสวน, นส.แพร
พรรณ  สุทธิเรือง, นายไพรเดช  
สุทธิเรือง, สดใส ก็อบป้ี, บ.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จก.  และ 
ราน ฮ้อชุนหลี

ปฐมวดี  กุลสวัสด์ิ, ตะวันออกสติก
เกอร์, ไสว การช่าง, ร้านไถ่ส็ง, นาย
อาทิตย์ เจริญแพทย์ ,ร้านไพรเวชค้า
วัสดุ ,อัญชุลี  มีพูล, น้ าด่ืมบ้านและ
สวน, นส.แพรพรรณ  สุทธิเรือง, 
นายไพรเดช  สุทธิเรือง, สดใส ก็อบป้ี
, บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จก.  และ 
ราน ฮ้อชุนหลี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110051 7/11/2017

242 ขออนุมัติซุ้ือของท่ีระลึกโครงการ 674.00 674.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110052 7/11/2017

243 ซ่อมรถตู้คณะวิทยาศาสตร์ 13,258.37 13,258.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด สาขาหนองมน
บางพระ

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด สาขาหนองมนบางพระ

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061110006 8/11/2017

244 วัสดุอ่ืนๆ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061110007 9/11/2017

245 ขออนุมัติซ้ือวัสดุโครงการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชามบางแสน ร้านจานชามบางแสน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110105 14/11/2017

246 ขออนุมัติเช่ารถตู้ปรับอากาศ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสิรฐ นายทวีป สุระประเสิรฐ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110102 14/11/2017

247 ขออนุมัติเช่ารถบัส 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110103 14/11/2017

248 ขออนุมัติจ้างพิมพ์โปสเตอร์ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง Zealous Art D-sign Zealous Art D-sign ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110104 14/11/2017

249 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ 55,618.60 55,618.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061110010 15/11/2017

หนา้ 22



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

250 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 3 รายการ (สายไฟ, ปล๊ัก
กราวด์ และ น้ ายาแอร์)

2,969.25 2,969.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110114 15/11/2017

251 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 3 รายการ (หมึกพิมพ์ Hp 131
 A Cyan, Yellow และ Black)

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110115 15/11/2017

252 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 5 รายการ 1,427.00 1,427.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้องนิวการ์เด้น / ร้านยาฟาร์
แคร์ / ร้านสุดประหยัด 20 บาท

ร้านน้องนิวการ์เด้น / ร้านยาฟาร์
แคร์ / ร้านสุดประหยัด 20 บาท

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110107 15/11/2017

253 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110108 15/11/2017

254 ขออนุมัติซ้ือดวงตราไปรษณียากร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ท่ีท าการไปรษณีย์มหาวิทยาลัย
บูรพา

ท่ีท าการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110106 15/11/2017

255 ขออนุมัติจ้างเหมาและบริการ สูบส่ิงปฏิกูล 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุมิตร  ล าดวน นายสุมิตร  ล าดวน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110116 15/11/2017

256 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ตู้อบลม
ร้อน และเคร่ืองวิเคราะห์เย่ือใย

7,195.75 7,195.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจอาร์พี เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เจอาร์พี เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110117 15/11/2017

257 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 26,643.00 26,643.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061110011 15/11/2017

258 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 21 รายการ 91,647.64 91,647.64 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยวิกตอร่ี เท
รดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยวิกตอร่ี เทรด
ด้ิง

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061110012 15/11/2017

259 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืน 3 รายการ (ขวดสีชา 500
มล. , ขวดสีชา 1,000 มล. และ ฝาขวดดูแรน)

2,386.10 2,386.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิช่ัน ไซแอนติฟิค 
จ ากัด

บริษัท โปรวิช่ัน ไซแอนติฟิค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110118 15/11/2017

260 ขออนุมัติจ้างซักผ้าเช็ดมือ (ส าหรับการเรียน
ปฏิบัติการ)

806.00 806.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอิมินา เกล่ือนวัน นางสาวอิมินา เกล่ือนวัน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110109 15/11/2017

261 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 28,718.37 28,718.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟายน์สเปค จ ากัด บริษัท ฟายน์สเปค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061110015 16/11/2017

262 ขออนุมัติวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 9,758.40 9,758.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็กซ์ไบโอ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท เน็กซ์ไบโอ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110136 16/11/2017

263 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 18 ถัง 630.00 630.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110137 16/11/2017

หนา้ 23



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

264 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 14 รายการ 77,286.10 77,286.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061110017 16/11/2017

265 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 24,759.80 24,759.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061110016 16/11/2017

266 วัสดุอ่ืน 81,320.00 81,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061110018 17/11/2017

267 ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสิรฐ นายทวีป สุระประเสิรฐ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110159 17/11/2017

268 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 15,204.70 15,204.70 ตกลงราคา บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061110020 17/11/2017

269 ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีราชาทัวร์ บจก.ศรีราชาทัวร์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110166 20/11/2017

270 ค่าเช่ารถยนต์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110167 20/11/2017

271 ปรับปรุงทางระบายน้ าอาคารสิรินธร 73,200.00 73,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จ าปาบุรี นายสมชาย จ าปาบุรี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061110021 20/11/2017

272 วัสดุอ่ืนๆ 46,224.00 46,224.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061110022 21/11/2017

273 วัสดุอ่ืนๆ 5,760.00 5,760.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110181 21/11/2017

274 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ อาคาร CL 24,610.00 24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รังษีอีเล็คทริค จ ากัด บริษัท รังษีอีเล็คทริค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061110023 21/11/2017

275 ขออนุมัติซ่อมประตูอัตโนมัติห้องปฏิบัติการ 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไมโครริช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไมโครริช ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110184 22/11/2017

276 ขออนุมัติปรับปรุงประตูหนีไฟ 81,320.00 81,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเช่ียน เอ็นจิเนียร่ิง 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท โอเช่ียน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061110025 23/11/2017

277 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 2 รายการ 2,370.00 2,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพ
เม้นท์ จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110209 23/11/2017

278 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ - น้ าด่ืม 3,395.00 3,395.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110203 23/11/2017

หนา้ 24



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

279 ซ่อมดาดฟ้าอาคารสิรินธร 82,420.00 82,420.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061110027 23/11/2017

280 ขออนุมัติจ้างขนบอร์ดและจ้างท าความสะอาด 5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวงศกร  พงศ์โสภิตานันท์
น.ส.อ าพร  สีแจ้ง

นายวงศกร  พงศ์โสภิตานันท์
น.ส.อ าพร  สีแจ้ง

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110212 23/11/2017

281 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - บอร์ด 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรอบไทย ร้านกรอบไทย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110207 23/11/2017

282 วัสดุอ่ืนๆ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ซีลลอส อาร์ต ดีไซน์ ซีลลอส อาร์ต ดีไซน์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110215 24/11/2017

283 ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสิรฐ นายทวีป สุระประเสิรฐ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110233 27/11/2017

284 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 170.00 170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061110244 27/11/2017

285 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - เคร่ืองท าแห้ง ณ จุด
วิกฤต

478,600.00 480,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอบโซเทค จ ากัด บริษัท แอบโซเทค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061110028 28/11/2017

286 กล้องวีดีโอ 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061110031 30/11/2017

287 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพ
เม้นท์ จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061110029 29/11/2017

288 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - โปรแกรม Minitab 
จ านวน 1 ชุด

197,950.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โซลูช่ัน เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท โซลูช่ัน เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061110033 30/11/2017

289 เคร่ืองลดความช้ืน 65,805.00 65,805.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเนอร์ย่ี โซลูช่ัน แอนด์ 
เทคโนโลยี จ ากัด

บริษัท เอ็นเนอร์ย่ี โซลูช่ัน แอนด์ 
เทคโนโลยี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061110030 30/11/2017

290 ซ่อมระบบเมนไฟฟ้า 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นาย เทคนิค แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท นาย เทคนิค แอนด์ ซัพพลาย
 จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061110032 30/11/2017

291 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 จ านวน 6 เคร่ือง

132,000.00 132,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061110035 30/11/2017

292 ขอจัดซ้ือน้ ามัน ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจาก
กรีนเนท จ ากด

หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจากกรี
นเนท จ ากด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061110018 7/11/2017

หนา้ 25



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

293 ขอจัดซ้ือกระดาษ A4 เพ่ือใช้ในการจัดท างาน
ในสาขาบัณฑิตศึกษา จ านวน  4,761.50 บาท 
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ 7,142.25 บาท สาขา
กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 7,142.25 บาท

19,046.00 19,046.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
 จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061110053 15/11/2017

294 ขอจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 9,523.00 9,523.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
 จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061110052 15/11/2017

295 ขอจัดซ้ือเคร่ืองเลเซอร์ 69,550.00 69,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมส บิสเนส จ ากัด บริษัท แมส บิสเนส จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PO0800061110002 17/11/2017

296 ขอจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์บนวัสดุ 105,930.00 105,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเดีย เมคเกอร์ 
เทคโนโลยี จ ากัด

บริษัท ไอเดีย เมคเกอร์ เทคโนโลยี 
จ ากัด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PO0800061110005 23/11/2017

297 ขอจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน  จ านวน  3  รายการ 378,000.00 378,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PO0800061110004 21/11/2017

298 จัดซ้ือครุภัณฑ์ 355,831.00 355,831.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเรปแรป จ ากัด บริษัท สยามเรปแรป จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PO0800061110006 24/11/2017

299 จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน  2  
รายการ

196,495.00 196,495.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PO0800061110007 27/11/2017

300 ขอจัดซ้ือโคมไฟสตูดิโอ เพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในสาขานิเทศศิลป์

58,500.00 58,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PO0800061110003 20/11/2017

301 ขอเสนอจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดต้ังแขวน 
พร้อมติดต้ัง เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีช ารุด 
คอมเพรสเซอร์ใช้งานไม่ได้

30,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ราคา
เหมาะสม อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO0900061110001 3/11/2560

302 ขอเสนอซ้ือวัสดุท่อน้ าท้ิงอ่างล้างหน้าและก๊อก
ซิงค์ล้างจานห้องครัว เน่ืองจากอ่างล้างหน้า
ห้องน้ าส านักงานช้ัน2 ท่อน้ าร่ัวเกียวหมุนไม่ออก
 และก๊อกซิงค์ล้างจานห้องครัวช้ัน2 เกียวหมุน
เปิดปิดช ารุดท าให้น้ าร่ัว

1,010.00          1,010.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ร้านไพรเวชค้าวัสดุ สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061110013 2/11/2560

303 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องส านักงาน
ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ QS1-407 เน่ืองจาก
เคร่ืองปรับอากาศไม่เย็น ตรวจสอบพบว่าน้ ายา
แอร์หมด

1,444.50          1,444.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061110017 2/11/2560

หนา้ 26



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

304 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องส านักงาน
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ เน่ืองจาก
เคร่ืองปรับอากาศมีเสียงดัง เพราะมอเตอร์เสีย 
จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ (เลข
ครุภัณฑ์ 5101014010056)

2,500.00          2,500.00 เฉพาะเจาะจง สบายแอร์แสนสุข สบายแอร์แสนสุข มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061110016 2/11/2560

305 ขอเสนอซ้ือ Imaging Drum ส าหรับเคร่ืองพิมพ์
 Dell B2360 เน่ืองจากหมึกพิมพ์ซีดจาง เพราะ 
Imaging Drum หมดอายุการใช้งาน 
จ าเป็นต้องซ้ือใหม่เพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ

3,500.00          3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061110025 3/11/2560

306 ขอเสนอซ้ือน้ าด่ืม เพ่ือส าหรับให้บริการแก่
คณาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าท่ี ภาควิชาการ
จัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์

105.00            105.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061110024 3/11/2560

307 ขอเสนอซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP Laserjet 
P3015 เน่ืองจากของเดิมหมด จ าเป็นต้องซ้ือ
เพ่ือใช้ปร้ินเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
ของอาจารย์ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

11,128.00        11,128.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061110042 7/11/2560

308 ขอเสนอซ้ือน้ าด่ืม เพ่ือบริการคณาจารย์ นิสิต 
และเจ้าหน้าท่ีภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

245.00            245.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061110041 7/11/2560

309 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ ส าหรับพิมพ์
เอกสารประกอบการเรียนการสอน ของอาจารย์
และเจ้าหน้าท่ีภาควิชาวิจัยและจิตวิทยา
ประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์

6,200.00          6,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061110044 9/11/2560

หนา้ 27



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

310 ขอเสนอจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง รถบัสปรับ
อากาศ 40-0770 ชลบุรี เน่ืองจากถึงก าหนด
ต้องเปล่ียนระยะถ่ายน้ ามันเคร่ือง เพ่ือเป็นการ
บ ารุงรักษาและช่วยยืดอายุการใช้งาน (เลข
ครุภัณฑ์ 5203001010036)

13,433.85        13,433.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
 จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061110057 10/11/2560

311 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ เน่ืองจากของเดิมหมด 
จ าเป็นต้องซ้ือใช้พิมพ์เอกสารราชการ เอกสาร
ประการเรียนการสอน ของภาควิชาการ
อาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม

11,350.00        11,350.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอที 
อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอที อินเตอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์

สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061110062 10/11/2560

312 ขออนุมัติจ้างท ากระดาษค าตอบ ส าหรับใช้ใน
การทดสอบความรู้ของนิสิตในการเรียนการ
สอนของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

75,435.00        75,435.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PO0900061110002 13/11/2560

313 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ เน่ืองจากหมึก
หมดไม่สามารถพิมพ์เอกสารต่าง ๆ จ าเป็นต้อง
ซ้ือเพ่ือให้ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ใช้งานได้
ตามปกติ

11,600.00        11,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061110077 14/11/2560

314 ขอเสนอซ้ือหน่วยความจ า Ram DDR3 4GB ใช้
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูล
และโปรแกรมกราฟฟิคของคอมพิวเตอร์ให้สูงข้ึน

2,200.00          2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061110078 14/11/2560

315 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ เพ่ือใช้ส าหรับ
พิมพ์เอกสารต่าง ๆ ในส านักงานภาควิชาการ
บริหารการศึกษา

4,500.00          4,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061110076 14/11/2560

316 ขออนุมัติค่าเช่ารถ เพ่ือไปรับส่งผู้แทนคณบดี
และผู้เก่ียวข้องไปประชุมช้ีแจงแนวทางการรับ
สมัครการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครู
เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน ปี 2561ฯ ในวันท่ี 18 พ.ย. 
60

2,800.00          2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ มีความช านาญในเส้นทาง ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061110084 15/11/2560

หนา้ 28



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

317 ขอเสนอจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 
รายการ เพ่ือประกอบการด าเนินงานและ
ประกอบการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์

102,600.00       102,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ราคา
เหมาะสม อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO0900061110003 27/11/2560

318 ขอเสนอจ้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ
ของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา  เพ่ือบ ารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพในการใช้
งานได้นานข้ึน

2,889.00          2,889.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลจันทร์ เอ็นจิเนียร่ิง หจก. ชลจันทร์ เอ็นจิเนียร่ิง มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061110094 17/11/2560

319 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ เน่ืองจากหมึกหมดไม่
สามารถพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ภายในภาควิชาการ
จัดการเรียนรู้ได้ จ าเป็นต้องซ้ือหมึกเพ่ือให้ใช้
งานได้ตามปกติ

8,280.00          8,280.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061110095 20/11/2560

320 ขอเสนอซ้ือกระดาษ A4 80g เพ่ือส าหรับให้
หน่วยงานต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ ม.
บูรพา เบิกวัสดุใช้ในหน่วยงานส าหรับใช้ถ่าย
เอกสาร และปร้ินเอกสารราชการต่าง ๆ

48,000.00        48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
 จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061110096 21/11/2560

321 ขอเสนอจ้างท าป้ายสแตนด้ี พร้อมขาต้ัง เพ่ือใช้
ในการจัดนิทรรศการน าเสนอผลงานเก่ียวกับ
แนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน 
ในโครงการวันประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา วันท่ี 27 พ.ย.60

1,487.30          1,487.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061110097 21/11/2560

322 ขอเสนอซ้ือน้ าด่ืม ส าหรับให้บริการส าหรับ
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิตท่ีมาติดต่องาน
ฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา

280.00            280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061110100 23/11/2560

หนา้ 29



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

323 ขอเสนอจ้างเปล่ียนกระจกหลังรถบัสปรับอากาศ
 40-0770 ชลบุรี เน่ืองจากกระจกด้านหลังรถ
บัสร้าวช ารุด จ าเป็นต้องเปล่ียนกระจกหลังรถ
บัสเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ (หมายเลขครุภัณฑ์
 5203001010036)

19,260.00        19,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านบึงกระจกรถยนต์ (ใหญ่
การช่าง)

ร้านบ้านบึงกระจกรถยนต์ (ใหญ่การ
ช่าง)

มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061110101 24/11/2560

324 ขอเสนอซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล 91 เพ่ือใช้เติมรถ
พ่วงข้างของคณะศึกษาศาสตร์ ไปรับส่งเอกสาร
 และเติมเคร่ืองตัดหญ้า 2 เคร่ืองของคณะ
ศึกษาศาสตร์

1,000.00          1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061110102 24/11/2560

325 ขอเสนอซ้ือหน่วยความจ า RAM DDR3 4GB 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ให้ประมวลผลได้เร็วข้ึน

4,800.00          4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061110111 27/11/2560

326 ขออนุมัติจ้างตัดเย็บผ้าปูโต๊ะ เพ่ือส าหรับใช้เป็น
ผ้าปูโต๊ะในงานจัดเล้ียง จัดเบรคการประชุม
ต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา

960.00            960.00 เฉพาะเจาะจง นายสมจิตร ดีเปร้ียว นายสมจิตร ดีเปร้ียว มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061110110 27/11/2560

327 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ เพ่ือพิมพ์เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน ส าหรับอาจารย์และ
เจ้าหน้าท่ีในภาควิชาวิจัยฯ คณะศึกษาศาสตร์

3,200.00          3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061110118 30/11/2560

328 ขอเสนอซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ในส านักงาน และใช้จัด
หมวดหมู่เอกสารของฝ่ายวิชาการ งานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ ม.
บูรพา

2,097.97          2,087.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061110130 30/11/2560

329 ขอซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมแซมห้องน้ าพนักงานขับ
รถสวัสดิการบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061110011 1/11/2560

330 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขค-5391 ชลบุรี 5,708.99 5,708.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด ราคา PR0206061110012 1/11/2560

หนา้ 30



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

331 ขอซ้ือนาฬิกาแขวนผนัง ส าหรับใชท่ีอาคารชุด
พักอาศัย ดร.เสนาะ อูนากูล ช้ัน 14 ห้องพัก 
108

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206061110005 1/11/2560

332 ขอซ่อมรถยนต์ กร-6153 ชลบุรี เช็คระยะ 
270,000 กิโลเมตร และซ่อมฝาท้ายรถยนต์ให้
เปิดสนิท

8,754.74 8,754.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด ราคา PR0206061110010 1/11/2560

333 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขค-5391 ชลบุรี 1,427.38 1,427.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด ราคา PR0206061110006 1/11/2560
334 จ้างท าป้ายไวนิลงานลอยกระทง 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา ราคา PR0206061110024 2/11/2560
335 ขอซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับติดต้ังระบบแสงสว่าง

 ส าหรับจัดงานลอยกระทง
36,325.00 36,325.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PO0206061110004 3/11/2560

336 ขอซ่อมเคร่ืองเติมอากาศผิวน้ า ข้างสนามบาส
(ตรงข้ามศูนย์จีน)

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PR0206061110054 4/11/2560

337 จ้างซ่อมแซมNotebook Asus UX32V 
เน่ืองจากมีการใช้งานเป็นประจ าเพ่ือไว้ใช้
ส าหรับให้บริการแก่บุคลากรของกองอาคาร
สถานท่ีในการประชุมต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206061110058 4/11/2560

338 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 40-0497 ชลบุรี 9,533.70 9,533.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
 จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PR0206061110059 4/11/2560

339 ขอซ้ือถ่านอัลคาไลน์ เพ่ือใช้ในการให้บริการส่ือ
การเรียนการสอน อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลอง
ราชสมบัติครบ60ปี

2,673.00 2,673.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PO0206061110032 14/11/2560

340 เปล่ียนยางรถสวัสดิการหมายเลข9 เน่ืองจาก
ยางหมดอายุการใช้งาน

22,684.00 22,684.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PO0206061110028 13/11/2560

341 ขอเปล่ียนยางล้อรถสวัสดิการ หมายเลข ๔ 11,342.00 11,342.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PO0206061110026 12/11/2560

342 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาโดยการเปล่ียนไส้กรอง
เคร่ืองกรองน้ าของห้องคนขับรถ ด้านหลัง
มหาวิทยาลัยบูรพา

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรพันธ์  ซุ่นไล้ นายจิรพันธ์  ซุ่นไล้ ราคา PR0206061110084 6/11/2560

343 ขอซ้ือกล่องใส่กระดาษจัมโบ้โรล ส าหรับใช้ใน
ห้องน้ าของส านักงานอธิการบดี

8,470.00 8,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206061110094 6/11/2560

หนา้ 31



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

344 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน นง-4308 ชลบุรี 1,776.20 1,776.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

ราคา PR0206061110086 6/11/2560

345 ขอซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือใช้ในงานสาธารณูปโภค 
เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมงานต่างๆ

11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PO0206061110027 12/11/2560

346 ขอจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีสายตรวจ
รักษาความปลอดภัยแก่มหาวิทยาลัยบูรพา นาย
ไพบูลย์ โห้เม่ียง

180,400.00 180,400.00 เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย์  โห้เม่ียง นายไพบูลย์  โห้เม่ียง ราคา PO0206061110017 7/11/2560

347 ขอจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีสายตรวจ
รักษาความปลอดภัยแก่มหาวิทยาลัยบูรพา นาย
โพธ์ิเงิน ทองเพ็ชร

180,400.00 180,400.00 เฉพาะเจาะจง นายโพธ์ิเงิน ทองเพ็ชร นายโพธ์ิเงิน ทองเพ็ชร ราคา PO0206061110012 7/11/2560

348 ขอจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีสายตรวจ
รักษาความปลอดภัยแก่มหาวิทยาลัยบูรพา นาย
วินัย พรมหู

180,400.00 180,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย พรมหู นายวินัย พรมหู ราคา PO0206061110015 7/11/2560

349 ขอจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีสายตรวจ
รักษาความปลอดภัยแก่มหาวิทยาลัยบูรพา 
นายณัฐพล จันทร์เหลือง

180,400.00 180,400.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล จันทร์เหลือง นายณัฐพล จันทร์เหลือง ราคา PO0206061110013 7/11/2560

350 ขอจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีสายตรวจ
รักษาความปลอดภัยแก่มหาวิทยาลัยบูรพา 
นายจ าลอง ปานศิริ

180,400.00 180,400.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง ปานศิริ นายจ าลอง ปานศิริ ราคา PO0206061110016 7/11/2560

351 ขอจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าท่ีพนักงาน
ขับรถยนต์ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของ
ส านักงานอธิการบดี

176,000.00 176,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย์  สุขมี นายไพฑูรย์  สุขมี ราคา PO0206061110011 7/11/2560

352 จ้างบ ารุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ยุ่ีห้ออัลคาเทล 
รุ่น Alcatel Omni PCX Enterprise

294,250.00 294,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อธิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อธิ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ราคา PO0206061110029 14/11/2560

353 ขอซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง เดือน พ.ย. 2560 380,000.00 380,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคา PO0206061110010 7/11/2560
354 ขอซ้ือฝักบัวน้ าดี ส าหรับเปล่ียนท่ีอาคารพัก

อาศัย ดร.เสนาะฯ ช้ัน14ห้อง107
481.50 481.50 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061110126 9/11/2560

355 ขอจัดจ้างท าหมันสุนัขและฉีดยาฆ่าเช้ือพร้อมท้ัง
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

13,250.00 13,250.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย บุญอินทร์ นายอุทัย บุญอินทร์ ราคา PO0206061110034 15/11/2560

หนา้ 32



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

356 จ้างซ่อมรถสวัสดิการ หมายเลข 4 52,615.11 52,615.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
 จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206061110036 16/11/2560

357 ขอซ้ือวัสดุส าหรับให้บริการแขกท่ีเข้ามาพัก
อาศัยอาคารเรือนพักรับรองและอาคาร ดร.
เสนาะ อูนากูล ช้ัน14

10,130.00 10,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PO0206061110033 14/11/2560

358 ขอเปล่ียนกระจกบริเวณห้องอาคารโภชนาคาร
ขนาด 24*84 น้ิว แทนของเดิมท่ีแตก

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ ราคา PR0206061110173 12/11/2560

359 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้าและซ่อมรถอีแต๋น 
เน่ืองจากเปล่ียนกระจกมองข้างคันละ2อัน

1,626.40 1,626.40 เฉพาะเจาะจง หจก. จ๋ิวมอเตอร์แมช หจก. จ๋ิวมอเตอร์แมช ราคา PR0206061110178 12/11/2560

360 จ้างซ่อมรถน้ าคันเล็กทะเบียน 84-4279 
เน่ืองจากเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองและเติมน้ ายา
แอร์

4,012.50 4,012.50 เฉพาะเจาะจง หจก. จ๋ิวมอเตอร์แมช หจก. จ๋ิวมอเตอร์แมช ราคา PR0206061110179 12/11/2560

361 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขจ-5700 ชลบุรี 
เน่ืองจากคอลย์จุดระเบิดเสียใช้งานไม่ได้และ
ตรวจเช็คระบบไฟรถยนต์ท้ังระบบ

9,020.10 9,020.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

ราคา PR0206061110176 12/11/2560

362 จ้างซ่อมรถสวัสดิการ หมายเลข5 เน่ืองจากเช็ค
ระบบไฟฟ้า สายไฟ เช็คไฟเคร่ืองโชว์ ระบบไฟ
เกิดขัดข้อง

1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
 จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PR0206061110172 12/11/2560

363 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 40-0917 
เน่ืองจากขอสลับยางหน้า-หลัง ต้ังศูนย์ถ่วงล้อ

2,198.21 2,198.21 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ปิยะกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ปิยะกิจ ราคา PR0206061110175 12/11/2560

364 ขอซ้ือสังกะสี สีเขียว 7 ฟุต เพ่ือน าไปก้ันไว้
บริเวณอาคารคณะศึกษาศาสตร์(ตึกถล่ม)เพ่ือ
ป้องกันอันตรายจากการเข้าไปข้างในพ้ืนท่ี
ดังกล่าว

2,589.40 2,589.40 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061110174 12/11/2560

365 ขอซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP Color Laserjet 
CP2025

9,860.00 9,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206061110180 12/11/2560

366 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน ย-4527 ชลบุรี 
เน่ืองจากแบตเตอร่ีเส่ือมสภาพ เปล่ียนไฟเล้ียว
และซ่อมระบบไฟเล้ียว

4,761.50 4,761.50 เฉพาะเจาะจง หจก. จ๋ิวมอเตอร์แมช หจก. จ๋ิวมอเตอร์แมช ราคา PR0206061110177 12/11/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

367 จ้างซ่อมแซมรถสวัสดิการ หมายเลข 9 เน่ืองจาก
เปล่ียนถ่านพัดลม

481.50 481.50 เฉพาะเจาะจง หจก. จ๋ิวมอเตอร์แมช หจก. จ๋ิวมอเตอร์แมช ราคา PR0206061110189 13/11/2560

368 ขอซ้ือแก้วกรวยกระดาษเพ่ือให้บริการแก่
อาจารย์ นักศึกษา ท่ีมาใช้บริการในภาคเรียน
1/60 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราช
สมบัติครบ 60 ปี

26,189.96 26,189.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PO0206061110031 14/11/2560

369 จ้างซ่อมทะเบียน ขจ-5700 ชลบุรี เน่ืองจาก
ซ่อมคอยล์จุดระเบิด

3,006.70 3,006.70 ตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-market)

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

ราคา PR0206061110200 15/11/2560

370 ขอซ้ือแชมพู ครีมนวด และถุงหูห้ิว ส าหรับ
ให้บริการกับผู้มาใช้บริการอาคารเรือนพัก
รับรอง อาคาร ดร.เสนาะฯ ช้ัน14

5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206061110225 16/11/2560

371 จ้างซ่อมรถสวัสดิการ หมายเลข16 8,227.23 8,227.23 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
 จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PR0206061110226 16/11/2560

372 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน นค-7208 ชลบุรี 3,156.50 3,156.50 เฉพาะเจาะจง หจก. จ๋ิวมอเตอร์แมช หจก. จ๋ิวมอเตอร์แมช ราคา PR0206061110222 16/11/2560
373 จ้างซ๋อมแซมรถสวัสดิการ หมายเลข6 11,730.41 11,730.41 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์

 จ ากัด
บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206061110038 22/11/2560

374 ขอซ้ือรีแพรรัดสแตนเลสส าหรับงานซ่อมแซม
ท่อดูดน้ าของโรงสูบน้ าบริเวณเรือนเพาะช า

2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061110224 16/11/2560

375 ขอซ้ืออุปกรณ์ส าหรับเจาะรูผนังเพ่ือใช้ในการ
ท างานต่างๆของงานสาธารณูปโภค

749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061110223 16/11/2560

376 ขอซ้ือผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า เพ่ือใช้ในการ
ให้บริการแขกท่ีเข้าพักอาศัย อาคาร ดร.เสนาะ 
อูนากูล ช้ัน14 และเรือนพักรับรอง เน่ืองจาก
ของเดิมเส่ือมสภาพการใช้งาน

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ราคา PO0206061110039 23/11/2560

377 จ้างซ่อมรถสวัสดิการ หมายเลข 17 เน่ืองจาก
เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนกรองโซล่า 
กรองดักน้ า น้ ามันเกียร์ น้ ามันเฟืองท้าย น้ ามัน
เบรก และน้ ามันเพาเวอร์

5,758.74 5,758.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
 จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PR0206061110258 22/11/2560

หนา้ 34



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

378 จ้างซ่อมรถสวัสดิการ หมายเลข 4 เน่ืองจาก
เปล่ียนซีลหม้อลม ระบบหม้อลมเบรค ระบบ
เบรค-คลัทซ์ เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง น้ ามัน
เกียร์ น้ ามันเฟืองท้าย เปล่ียนกรองโซล่า กรอง
ดักน้ า อัดจารบี และเช็คไฟรอบคัน

8,420.90 8,420.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
 จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PR0206061110257 22/11/2560

379 ขอจ้างซ่อมเคร่ืองโปรเจคเตอร์ย่ีห้อNECรุ่น
M-420X ห้องKB 405,309และ506

25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกัลยาณมิตร 48 ร้านกัลยาณมิตร 48 ราคา PO0206061110042 28/11/2560

380 ขอซ้ือไมโครโฟนมือถือพร้อมสายส าหรับ
ให้บริการด้านการเรียนการสอนแก่ อาจารย์ 
นิสิต ท่ีมาเรียน ณ อาคารK

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

ราคา PO0206061110041 28/11/2560

381 ขอซ้ือชุดสักเบอร์หู 4 ต าแหน่ง พร้อมตัวเลข
และตัวอักษรและหมึกสัก1กระปุก ส าหรับ
ก าจัดสุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี1 
เดือนธันวาคมพ.ศ.2560

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย บุญอินทร์ นายอุทัย บุญอินทร์ ราคา PR0206061110298 24/11/2560

382 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 40-0917 ชลบุรี 1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
 จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PR0206061110300 24/11/2560

383 จ้างแก้ไขระบบไฟฟ้าขัดข้อง เน่ืองจากฟิวซ์แรง
สูงขาด

386.17 386.17 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน ราคา PR0206061110299 24/11/2560

384 ขอซ้ือก้านชักโครก สายน้ าดี และอะไหล่ชัก
โครก เพ่ือซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในห้องน้ าหญิง 
ช้ัน 6 อาคารภปร.

872.05 872.05 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061110305 25/11/2560

385 ขอซ้ือหลอดตะเกียบ14W เพ่ือส ารองไว้ใช้ใน
งานสาธารณูปโภค

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PR0206061110307 25/11/2560

386 ขอซ่อมรถสวัสดิการ หมายเลข7 เน่ืองจากเช็ค
ระบบเบรกหน้า-หลัง ลูกปืนล้อ เปล่ียนน้ ามัน
เบรก ป๊ัม-ลูกปืน-แผ่นคลัทซ์ ระบบไฟ กรองดัก
น้ า ไส้กรองน้ ามัน

57,171.17 57,171.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
 จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206061120007 14/12/2560

หนา้ 35



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

387 ขอซ้ืออุปกรณ์ส าหรับซ่อมแซมห้องพักอาศัย
อาคาร ดร.เสนาะ อูนากูล ช้น14 ห้อง208และ
303เพ่ือซ่อมช่องพัดลมดูดอากาศ และซ่อมตู้ใส่
พานพุ่มของงานการประชุมและพิธีการ

1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061110303 25/11/2560

388 จ้างซ่อมระบบน้ าประปา อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

6,220.00 6,220.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PR0206061110308 25/11/2560

389 ซ่อมผ้าม่านพร้อมซ่อมรางผ้าม่านท่ีห้องKA-500
เพ่ือป้องกันแสงจากภายนอกห้องเรียน

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ วงศ์เจริญ นายสมศักด์ิ วงศ์เจริญ ราคา PR0206061110304 25/11/2560

390 จ้างซ่อมรถทะเบียน นค-3269 เน่ืองจาก
ตรวจเช็คระบบความเย็น เติมน้ ายาแอร์ 
ตรวจเช็คระบบไดสตาร์ท ชาร์จแบตเตอร่ี

9,833.30 9,833.30 เฉพาะเจาะจง หจก. จ๋ิวมอเตอร์แมช หจก. จ๋ิวมอเตอร์แมช ราคา PR0206061110306 25/11/2560

391 ขอซุ้ือวัสดุเช้ือเพลิง ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2560

370,000.00 370,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคา PO0206061110043 28/11/2560

392 ขอซ้ือถ่านไฟฉายส าหรับใส่ไฟฉายของสายตรวจ
 งานรักษาความปลอดภัยของกองอาคารสถานท่ี
เวลากลางคืน เพ่ือตรวจความเรียบร้อยตาม
สถานท่ีต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ราคา PR0206061110336 30/11/2560

393 ขอซ้ือป้ายพลาสติกสัญญลักษณ์ผู้หญิง ผู้ชาย 90.00 90.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206061110334 30/11/2560

394 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าพิมพ์หนังสือรับรองวุฒิฉบับภาษาอังกฤษ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ PO0206061110020 8/11/2017

395 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
จัดพิมพ์ใบปริญญาบัตร

67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิวัฒนา การพิมพ์ แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท วิวัฒนา การพิมพ์ แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

PO0206061110021 8/11/2017

396 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด PR0206061110323 28/11/2017

397 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่า
เช่าคูหา

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น PR0206061110324 28/11/2017

หนา้ 36



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

398 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าวัสดุ (หนังสือ)

4,981.00          4,981.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬา ศูนย์หนังสือจุฬา PR0206061110016 2/11/2017

399 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าวัสดุ (ตลับลูกดรัม)

5,243.00 5243 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด PR0206061110115 8/11/2017

400 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร

9,000.00 9000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด PR0206061110316 28/11/2017

401 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าวัสดุ

43,656.00        43,656.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด PO0206061120006 8/12/2017

402 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง
รถจักรยานยนต์ ย-3924 ประจ าเดือน พ.ย 
2560

400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110016 2/11/2017

403 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุหลอดเก็บตัวอย่างชนิด 
Silica Gel ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย

16,906.00 16,906.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท 
จ ากัด

บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1000061110001 9/11/2017

404 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเหมารถรับส่งนิสิตภาควิชา
อนามัยส่ิงแวดล้อมในการเดินทางไปศึกษาดู
งานท่ีกรมควบคุมมลพิษ ในวันท่ี 9 พ.ย 2560

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

PR1000061110025 6/11/2017

405 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถรับส่งคณาจารย์
นิสิตในการเดินทางไปจัดนิทรรศการด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110021 6/11/2017

406 ขออนุมัติเบิกเงินค่าอุปกรณ์ตรวจวัดไขมันช้ัน
ผิวหนัง ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย

2,054.40 2,054.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเน็กซ์ เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เอเน็กซ์ เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110026 7/11/2017

407 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุกลุ่ม 1 โครงการ
เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนัก
จัดการสุขภาพชุมชน

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง สุทัศพลาสติก,ร้านเจียบฮวด,ร้าน
 ธ.วิวัฒน์,บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด

สุทัศพลาสติก,ร้านเจียบฮวด,ร้าน ธ.
วิวัฒน์,บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110037 8/11/2017

408 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ กลุ่ม 7 โครงการ
เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนัก
จัดการสุขภาพชุมชน

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ธ.วิวัฒน์,ร้านเจียบฮวด,บ.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ร้าน ธ.วิวัฒน์,ร้านเจียบฮวด,บ.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110044 8/11/2017

หนา้ 37



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

409 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ กลุ่ม 6 โครงการ
เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนัก
จัดการสุขภาพชุมชน

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง สุทัศพลาสติก,ร้านเจียบฮวด,บ.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

สุทัศพลาสติก,ร้านเจียบฮวด,บ.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110043 8/11/2017

410 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ กลุ่ม 5 โครงการ
เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนัก
จัดการสุขภาพชุมชน

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง สุทัศพลาสติก,ร้านเจียบฮวด,บ.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

สุทัศพลาสติก,ร้านเจียบฮวด,บ.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110042 8/11/2017

411 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ กลุ่ม 4 โครงการ
เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนัก
จัดการสุขภาพชุมชน

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง สุทัศพลาสติก,ร้านเจียบฮวด,บ.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

สุทัศพลาสติก,ร้านเจียบฮวด,บ.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110040 8/11/2017

412 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ กลุ่ม 2 โครงการ
เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนัก
จัดการสุขภาพชุมชน

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง สุทัศพลาสติก,ร้านเจียบฮวด,บ.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

สุทัศพลาสติก,ร้านเจียบฮวด,บ.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110038 8/11/2017

413 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ กลุ่ม 3 โครงการ
เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนัก
จัดการสุขภาพชุมชน

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง สุทัศพลาสติก,ร้านเจียบฮวด,บ.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

สุทัศพลาสติก,ร้านเจียบฮวด,บ.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110039 8/11/2017

414 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 
703308 ปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข

396.00 396.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110034 8/11/2017

415 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม สรุป
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพส าหรับ
นักจัดการสุขภาพชุมชน

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110057 8/11/2017

416 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถลงในพ้ืนท่ี
หมู่บ้านเนินถ่ัว กลุ่ม 1 โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพ ส าหรับนักจัดการสุขภาพ
ชุมชน

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมานะ  กรุดนาค นายมานะ  กรุดนาค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110048 8/11/2017

417 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถลงเก็บข้อมูลใน
พ้ืนท่ีของกลุ่ม 6

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมนาม  เขียวสม นายสมนาม  เขียวสม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110054 8/11/2017

418 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถลงเก็บข้อมูลใน
พ้ืนท่ีของกลุ่ม 5

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรพงษ์  สิงห์โตทอง นายวีรพงษ์  สิงห์โตทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110053 8/11/2017

419 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถลงเก็บข้อมูลใน
พ้ืนท่ีของกลุ่ม 4 โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  สิงห์โตทอง นายวิเชียร  สิงห์โตทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110052 8/11/2017

หนา้ 38



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

420 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถลงเก็บข้อมูลใน
พ้ืนท่ีของกลุ่ม 2 ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักจัดการสุขภาพ
ชุมชน

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกลัยา  ผาสุก นางกลัยา  ผาสุก เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110049 8/11/2017

421 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถลงเก็บข้อมูลใน
พ้ืนท่ี กลุ่ม 7

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนู  คงโต นายธนู  คงโต เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110056 8/11/2017

422 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถลงพ้ืนท่ีเก็บ
ข้อมูลของกลุ่ม 3 ภายใต้โครงการเสิรมสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักจัดการสุขภาพ
ชุมชน

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายดุลยนัย  ทองตา นายดุลยนัย  ทองตา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110051 8/11/2017

423 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถบัสรับส่งนิสิตใน
การเดินทางไปจัดโครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักจัดการสุขภาพ
ชุมชน ในวันท่ี 13 ธ.ค 2560 และรับกลับใน
วันท่ี 18 ธ.ค 2560

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

PO1000061110006 30/11/2017

424 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก โครงการ
เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนัก
จัดการสุขภาพชุมชน

4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเน่ต์ ร้านโมเน่ต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110035 8/11/2017

425 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถบัส 2 ช้ัน รับส่ง
นิสิตเดินทางไปจัดโครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักจัดการสุขภาพ
ชุมชน

14,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษฎา ศรีส าอางค์ นางสาวเจษฎา ศรีส าอางค์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1000061110005 30/11/2017

426 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ ามันเคร่ืองรถบัส 40-0548 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110060 13/11/2017

427 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปล่ียนยางนอก,ยางใน ล้อ
หน้ารถจักรยานยนต์ ย-3924

470.00 470.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนสาย ๔ ใต้ ร้านบางแสนสาย ๔ ใต้ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110059 13/11/2017

428 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถรับส่งนิสิตในการ
เดินทางไปศึกษาดูงาน ท่ี บจก.รีไซเคิลเอ็นจิ
เนียร่ิง วันท่ี 24 พ.ย 2560

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110061 13/11/2017

หนา้ 39



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

429 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม 
เอกสารการประชุมภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110062 13/11/2017

430 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุและสารเคมี ภาควิชา
อนามัยส่ิงแวดล้อม

11,493.94 11,493.94 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1000061110003 16/11/2017

431 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปล่ียนแม็กเนติครีเลย์ลิฟท์ 
(ครุภัณฑ์ติดตัวอาคาร)

26,482.50 26,482.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1000061110002 15/11/2017

432 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมผ้าม่านห้องประชุม 410 9,700.00 9,700.00 เฉพาะเจาะจง นายธนานุกูล  อ้ึงสกุลอาชา นายธนานุกูล  อ้ึงสกุลอาชา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110066 14/11/2017

433 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุคาร์บอนไดซัลไฟด์ 
ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย

1,872.50 1,872.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110065 14/11/2017

434 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุห้องปฏิบัติการ 
ภาควิชาสุขศึกษา

796.08 796.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110083 16/11/2017

435 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมหุ่น CPR ภาควิชาสุข
ศึกษา

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดด้ิง จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1000061110004 21/11/2017

436 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110082 16/11/2017

437 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลโครงการสุข
ศาสตร์สานใจ สานสายใยพ่ีน้อง (Hygienist 
Meeting คร้ังท่ี 20)

540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง PP Sign Maker & Solution PP Sign Maker & Solution เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110099 21/11/2017

438 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการสุขศาสตร์สาน
ใจ สานสายใยพ่ีน้อง (Hygienist Meeting คร้ัง
ท่ี 20)

210.00 210.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110095 21/11/2017

439 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera
 TK174

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110103 21/11/2017

440 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าสต๊ิกเกอร์ติดบอร์ดของ
โครงการสุขศาสตร์สานใจ สานสายใยพ่ีน้อง 
(Hygienist Meeting คร้ังท่ี20)

2,150.00 2,150.00 เฉพาะเจาะจง ONEDESIGN ป้ายทุกชนิด ONEDESIGN ป้ายทุกชนิด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110098 21/11/2017

หนา้ 40



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

441 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าแผ่นพับโครงการสุข
ศาสตร์สานใจ สานสายใยพ่ีน้อง (Hygienist 
Meeting คร้ังท่ี 20)

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน SP PRINT ร้าน SP PRINT เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110101 21/11/2017

442 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 
71350759 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110102 21/11/2017

443 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายฟิวเจอร์บอร์ด 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110108 22/11/2017

444 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ 49A ใช้ใน
โครงการสุขศาสตร์สานใจ สานสายใยพ่ีน้อง 
(Hygienist Meeting คร้ังท่ี 20)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110110 22/11/2017

445 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวอลเปเปอร์ ห้อง 410 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนานุกูล  อ้ึงสกุลอาชา นายธนานุกูล  อ้ึงสกุลอาชา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110107 22/11/2017

446 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกปร้ินเตอร์ 29,211.00 29,211.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี. คัลเลอร์ 
กรุ๊ป

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี. คัลเลอร์ กรุ๊ป เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110109 22/11/2017

447 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตัดชุดซาฟารีพนักงานขับรถ
ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.ว.ชิตต้ี ร้าน ส.ว.ชิตต้ี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110106 22/11/2017

448 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมบูชคันเกียร์ รถตู้ นค-
5927

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างโจ อู่ช่างโจ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061110112 23/11/2017

449 จัดซ้ือลูกปิดประตู  จ านวน 1 ชุด 390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง                          
ราคาท่ีเสนอ 390.00 บาท

ร้านไถ่เส็ง                          
ราคาท่ีเสนอ 390.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061110005 2/11/2017

450 จัดจ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร 12 ท่ีน่ัง จ านวน 1 
คัน

7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด สาขาหนองมน
บางพระ                          
ราคาท่ีเสนอ 7,062.00 บาท

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด สาขาหนองมนบางพระ  
                     ราคาท่ีเสนอ 
7,062.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061110007 3/11/2017

451 จัดซ้ือแสตมป์ดวงละ5 บาท จ านวน 400 ดวง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด     
ราคาท่ีเสนอ 2,000.00 บาท

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด     
ราคาท่ีเสนอ 2,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061110006 3/11/2017

452 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 9,933.11 9,933.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 9,933.11 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 9,933.11 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061110008 3/11/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

453 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศอาคาร KB  
จ านวน 1 เคร่ือง

15,515.00 15,515.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค        
ราคาท่ีเสนอ 15,515.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค        ราคาท่ี
เสนอ 15,515.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061110001 8/11/2017

454 จัดจ้างก าจัดน้ ายาฮาโลตรอน จ านวน 1  งาน  
หมายเลขครุภัณฑ์ 6350-003-0001-1/39

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินเตอร์ เอส เซอร์วิส 
ราคาท่ีเสนอ 8,560.00 บาท

หจก. อินเตอร์ เอส เซอร์วิส ราคาท่ี
เสนอ 8,560.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061110019 6/11/2017

455 จัดซ้ือปล๊ักพ่วง จ านวน 5 อัน 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค        
ราคาท่ีเสนอ 3,600.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค        ราคาท่ี
เสนอ 3,600.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061110017 6/11/2017

456 จัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 จ านวน 15.21 ลิตร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงค์ทรายทอง              
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

หจก. วงค์ทรายทอง                 
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061110025 7/11/2017

457 จัดซ้ือปล๊ักไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค        
ราคาท่ีเสนอ 2,100.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค        ราคาท่ี
เสนอ 2,100.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061110023 7/11/2017

458 จัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 107 ถัง 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน        
ราคาท่ีเสนอ 3,745.00 บาท

ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน        ราคา
ท่ีเสนอ 3,745.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061110022 7/11/2017

459 จัดซ้ือถ่านกระดุมลิเธ่ียม Panasonic 
CR-2025PT/1B จ านวน 40 ก้อน

1,435.51 1,435.51 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 1,435.51 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 1,435.51 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061110024 7/11/2017

460 จัดจ้างท าตรายาง จ านวน 5 อัน 920.00 920.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์
ราคาท่ีเสนอ 920.00 บาท

นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ราคาท่ี
เสนอ 920.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061110027 7/11/2017

461 จัดซ้ือวัสดุจ านวน 3 รายการ 1,654.31 1,654.31 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 1,654.31 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 1,654.31 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061110037 16/11/2017

462 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook 
Dell Voster 2421 จ านวน 1 เคร่ือง

3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 3,745.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 3,745.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061110040 16/11/2017

463 จัดซ้ือปล๊ักพ่วงไฟฟ้า Power Bar PC Guard 
ขนาด 5 เมตร

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค        
ราคาท่ีเสนอ 720.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค        ราคาท่ี
เสนอ 720.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061110038 16/11/2017

464 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ HP LaserJet P2015dn 
จ านวน 1 กล่อง

3,850.00 3,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพ
เม้นท์ จ ากัด                         
 ราคาท่ีเสนอ 3,850.00 บาท

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด                          ราคาท่ี
เสนอ 3,850.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061110039 16/11/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

465 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ CE278A HP 78A Black 
Toner For P1566/P1606/1536  จ านวน 1 
กล่อง

3,070.00 3,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพ
เม้นท์ จ ากัด                         
 ราคาท่ีเสนอ 3,070.00 บาท

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด                          ราคาท่ี
เสนอ 3,070.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061110041 17/11/2017

466 จัดซ้ือ Harddisk SSD Western 120 G SATA
 Read 540MB/S รับประกัน 3 ปี

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 11,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 11,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061110002 21/11/2017

467 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 3 รายการ 520.00 520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง                          
ราคาท่ีเสนอ  520.00 บาท

ร้านไถ่เส็ง                          
ราคาท่ีเสนอ  520.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061110045 23/11/2017

468 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 3 รายการ 1,260.00 1,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สะสม                          
ราคาท่ีเสนอ  1,260.00 บาท

ร้าน สะสม                          
ราคาท่ีเสนอ  1,260.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061110046 23/11/2017

469 จัดจ้างท าโปสเตอร์พร้อมขาต้ัง (Standee 
board) จ านวน 1 ป้าย

860.00 860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศูนย์พิมพ์ที-แม็กซ์ ดีไซน์   
ราคาท่ีเสนอ 860.00 บาท

ร้านศูนย์พิมพ์ที-แม็กซ์ ดีไซน์   
ราคาท่ีเสนอ 860.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061110044 23/11/2017

470 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด 
Blade Server

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

PO1200061110003 23/11/2017

471 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 3 รายการ 340.00 340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง                          
ราคาท่ีเสนอ 340.00 บาท

ร้านไถ่เส็ง                          
ราคาท่ีเสนอ 340.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061110060 30/11/2017

472 จัดซ้ือระบบสายใยแก้วน าแสงระหว่างอาคาร 
จ านวน 1 ระบบ

835,000.00 835,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด  
ราคาท่ีเสนอ 815,000.00 บาท

บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด  
ราคาท่ีเสนอ 815,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061120002 
สัญญาเลขท่ี 5/2561

6/12/2017

473 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้อง SERVER 
จ านวน 2 เคร่ือง

11,449.00 11,449.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             
 ราคาท่ีเสนอ 11,449.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             
ราคาท่ีเสนอ 11,449.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061110004 30/11/2017

474 จ้างท าตรายางหมึกในตัว 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061110005 1/11/2017
475 ซ้ือวัสดุวารสาร 440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061110009 1/11/2017
476 จ้างเหมาตัดก่ิงไม้ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุจินต์ มีถาวร นายสุจินต์ มีถาวร มีความช านาญ PR1300061110006 1/11/2017
477 จ้างเหมาติดต้ังประตูอลูมิเนียมบานสวิง 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ช่างศรชัย ช่างศรชัย มีความช านาญ PR1300061110007 1/11/2017
478 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงแก๊สโซฮอล์ 95 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061110008 1/11/2017
479 จ้างอัดรูป4x6 42.00 42.00 เฉพาะเจาะจง สหภาพ ดิจิตอลเวิลด์ สหภาพ ดิจิตอลเวิลด์ มีความช านาญ PR1300061110003 1/11/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

480 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300061110002 1/11/2017
481 จ้างถ่ายเอกสาร 860.00 860.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300061110004 1/11/2017
482 ซ้ือหมึกพิมพ์ 85 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061110001 1/11/2017

483 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 85 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061110022 7/11/2017

484 จ้างตรวจสภาพรถตู้ทะเบียน นค 7341 ชลบุรี 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุฯ บริษ ท อีซูซุ มีความช านาญ PR1300061110017 7/11/2017

485 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 79 เอ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061110020 7/11/2017

486 จ้างตรวจสภาพรถยนต์กระบะทะเบียน บล 
7421 ชลบุรี

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุฯ บริษัท อีซูซุ มีความช านาญ PR1300061110016 7/11/2017

487 จ้างถ่ายเอกสาร 70.00 70.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061110015 7/11/2017
488 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 83 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061110021 7/11/2017

489 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง กรองอากาศ น้ ายา
หม้อน้ า บู๊ชกันเลย ต้ังศูนย์รถกระบะทะเบียน 
บล 7421 ชลบุรี

5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง มีความช านาญ PR1300061110037 14/11/2017

490 ซ้ือสก๊อตเทปจ านวน 10 โหล 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061110047 15/11/2017
491 จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศจ านวน 1 คัน

วันท่ี 30 พ.ย.-2 ธ.ค.60จากม.บูรพา - จ.
กาญจนบุรี

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมรินทร์ ทรานสปอรตฯ บ.อมรินทร์ ทรานสปอรตฯ มีความช านาญ PO1300061110002 24/11/2017

492 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถตู้ทะเบียน นค 
7341 ชลบุรี

1,551.50 1,551.50 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง มีความช านาญ PR1300061110042 15/11/2017

493 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง กรองอากาศและ
อุปกรณ์ต่าง ๆภายในรถเก๋งทะเบียน ขค 7043 
ชลบุรี

29,250.00 29,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง มีความช านาญ PO1300061110003 24/11/2017

494 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเครืองรถเชฟทะเบียน กว 
2425 ชลบุรี

3,317.00 3,317.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง มีความช านาญ PR1300061110041 15/11/2017

495 จ้างถ่ายเอกสาร 14,025.20 14,025.20 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PO1300061110001 15/11/2017
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รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

496 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารA 4 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
 จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061110049 15/11/2017

497 จ้างเหมารถเก๋ง 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300061110061 24/11/2017
498 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวช ร้านไพรเวช ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061110071 27/11/2017
499 ซ้ือป้ายสต๊ิกเกอร์ขนาด 42-342 4,120.00 4,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061110077 28/11/2017
500 ซ้ือการด์อวยพรปีใหม่ 2561 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม๊คโคร จก. บ.สยามแม๊คโคร จก. ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061110075 28/11/2017
501 ซ้ืออาหารปลา 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม๊คโคร จก. บ.สยามแม๊คโคร จก. ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061110074 28/11/2017
502 ซ้ือหมึกพิมพ์ 79 เอ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061110078 28/11/2017

503 จ้างตรวจสภาพรถยนต์และตรวจสภาพถังก๊า
สรถยนต์ประเภทเก๋งทะเบียน กว 2425 ชลบุรี

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง มีความช านาญ PR1300061110080 29/11/2017

504 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีความช านาญ PR1300061110079 29/11/2017

505 ขออนุมัติเบิกค่าน้ าด่ืม 2,000.00          2,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร/ราคาท่ี
เสนอ 2,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร/ราคาท่ีซ้ือ 
2,000 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061110001 1/11/2560

506 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มกระดูก
งูวิชาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ จ านวน ๘ เล่ม

720.00            720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 720 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง
 720 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061110017 6/11/2560

507 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสันกาว 
วิชาสัมมนาปัญหาการบริหารงานคลัง

2,700.00          2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 2,700 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง
 2,700 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061110041 17/11/2560

508 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ี เพ่ือ
ปรับปรุงและแก้ไข ระบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและติดต้ังระบบประเมินผลฯ

7,000.00          7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร รอดบุญธรรม/ราคาท่ี
เสนอ 7,000 บาท

นายพงศธร รอดบุญธรรม/ราคาท่ี
จ้าง 7,000 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061110055 20/11/2560

509 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างท าเล่มวารสารด้านการ
บริหารรัฐกิจและการเมือง ปีท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒

40,000.00        40,000.00 เฉพาะเจาะจง กมลศิลป์การพิมพ์/ราคาท่ีเสนอ 
40,000 บาท

กมลศิลป์การพิมพ์/ราคาท่ีจ้าง 
40,000 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1500061110001 20/11/2560

510 ขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 400.00            400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
ราคาท่ีเสนอ 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
ราคาท่ีซ้ือ 400 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061110056 20/11/2560
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ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
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เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

511 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุส าหรับงานจัดท าวารสาร
ด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง ปีท่ี ๖ ฉ 2

4,000.00          4,000.00 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี (ส านักงาน
ใหญ่)/ราคาท่ีเสนอ 4,000 บาท

ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี (ส านักงานใหญ่)/
ราคาท่ีซ้ือ 4,000 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061110061 22/11/2560

512 ขออนุมัติเบิกค่าน้ าด่ืมจ านวน ๑๓ ถัง 520.00            520.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร/ราคาท่ี
เสนอ 520 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร/ราคาท่ีซ้ือ 
520 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061110081 29/11/2560

513 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถเดินเอกสารและ
หนังสือพิมพ์

1,400.00 1,120.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร
และร้านเกษากร

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานครและ
ร้านเกษากร

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061110009 1/11/2017

514 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถตู้และจ้างเหมาบริการล้าง
รถตู้

1,170.00 1,170.00 เฉพาะเจาะจง รักษ์คาร์แคร์ 2 รักษ์คาร์แคร์ 3 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061110010 1/11/2017

515 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตัดหญ้า 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ แสงอรุณ นายอนันต์ แสงอรุณ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061110011 1/11/2017

516 ขออนุมัติลูกแม็ก,ตัวแม็ก,ปากกาไวท์บอร์ด,เชือก, 6,598.00 6,598.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061110017 3/11/2017

517 ขออนุมัติรถบัสปรับอากาศ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์ นายลือชา สมวิทย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061110018 3/11/2017

518 ขออนุมัติรถบัสปรับอากาศ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์ นายลือชา สมวิทย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061110042 8/11/2017

519 ขออนุมัติซ่อมแซมก๊อกน้ าสายช าระท่อน้ าท้ิงชุด
ชักโครก

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายบัณฑิต แดงสัมฤทธ์ิ นายบัณฑิต แดงสัมฤทธ์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061110056 10/11/2017

520 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 18.9  ลิตร 1,085.00 1,085.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061110057 10/11/2017

หนา้ 46



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

521 น้ าด่ืม 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061110059 13/11/2017

522 ขออนุมัติรถบัสปรับอากาศ 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์ นายลือชา สมวิทย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061110060 14/11/2017

523 ขออนุมัติซ่อมแซมก๊อกน้ า เคร่ืองป้ันน า เช็คไฟ 
วาร์สายช าระ

3,290.00 3,290.00 เฉพาะเจาะจง นายบัณฑิต แดงสัมฤทธ์ิ นายบัณฑิต แดงสัมฤทธ์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061110073 17/11/2017

524 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถตู้ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061110072 17/11/2017

525 เช็คระยะรถตู้คณะฯ 5,000.00 4,620.23 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี สาขา
หนองมนบางพระ

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี สาขาหนอง
มนบางพระ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061110083 23/11/2017

526 รถบัสปรับอากาศ 65,500.00 65,500.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์ นายลือชา สมวิทย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061110090 28/11/2017

527 กระเช้าของขวัญในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
พาณิชยนาวีนานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 
ครบรอบ 11 ปี วันท่ี 15 ธ.ค.60

2,124.30 2,124.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061110091 29/11/2017

528 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถเดินเอกสารและ
หนังสือพิมพ์

1,400.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร
และร้านเกษากร

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานครและ
ร้านเกษากร

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061110101 30/11/2017

529 ขออนุมัติซ้ือจ้าง ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 515,699.13 515,699.13 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์
 คลีน เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061110001 
PR1700061110001

1/11/2017     
1/11/2017

530 ขออนมัติซ้ือน้ าด่ืม GSC เพ่ือจัดเบรคส าหรับ
คณาจารย์และนิสิต

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณา การุณยวนิช นางวรรณา การุณยวนิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061110010 6/11/2017

หนา้ 47



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

531 ขอนุมัติซ้ือถ้วยกระดาษกรวยแหลม มอก. 
จ านวน 3 ลัง

3,928.49 3,928.49 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061110013 6/11/2017

532 ขออนุมัติซ้ือน้ ายาล้างจาน เพ่ือใช้ท าความ
สะอาดภาชนะส าหรับการจัดเบรคให้คณาจารย์
และนิสิต

180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061110009 6/11/2017

533 ค่าน้ าด่ืม แบบถัง ต้ังแต่ ต.ค 60 - ก.ย 61 
(ระยะเวลา 12 เดือน)

42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061110002    
                      
PR1700061110031

9/11/2017     
                  
9/11/2017

534 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061110040 10/11/2017

535 ขออนุมัติจ้างซักผ้า 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง เจ๊ียบ ซัก อบ รีด เจ๊ียบ ซัก อบ รีด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061110041 10/11/2017

536 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้  ในวันท่ี 14 พ.ย 
60 จ านวน 1 คัน เพ่ือรับส่งคณาจารย์

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

PR1700061110067 10/11/2017

537 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ วันท่ี 18 พ.ย 
2560  จ านวน 3 คัน

6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061110060 10/11/2017

538 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ วันท่ี 24 พ.ย 
2560 จ านวน 4 คัน

8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061110061 10/11/2017

539 ขออนุมัติซ้ือ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80แกรม 1,314.00 1,314.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061110056 10/11/2017

540 ขออนุมัติซ้ือ ค่าวัสดุ 2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061110066 10/11/2017

541 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ เพ่ือใช้ส าหรับแจกนิสิต
ระดับปริญญาเอก

56,452.00 56,452.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061110004 
PR1700061110044

10/11/2017   
 10/11/2017

542 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ เพ่ือใช้ส าหรับแจกนิสิต
ระดับปริญญาโท

25,260.00 25,260.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061110005    
                      
PR1700061110046

10/11/2017   
                   
           
10/11/2017

หนา้ 48



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

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

PR1700061110039 10/11/2017

544 ขออนุมัติเสนอซ้ือของท่ีระลึก 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061110079 13/11/2017

545 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศ์ศิริ ต้นแก้ว นายพงศ์ศิริ ต้นแก้ว เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061110007    
                      
PR1700061110077

13/11/2017   
                   
           
13/11/2017

546 ขออนุมัติเสนอซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ 11,446.54 11,446.54 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย 2008

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์
 ซัพพลาย 2008

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061110006    
                      
PR1700061110072

13/11/2017   
                   
           
13/11/2017

547 ขออนุมัติเสนอซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร แฟ้มสัน
กว้าง และกาวแท่ง

2,495.69 2,495.69 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061110078 13/11/2017

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

PR1700061110083 14/11/2017

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

PR1700061110082 14/11/2017

550 ขออนุมัติเสนอซ้ือของท่ีระลึก 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061110080 14/11/2017

551 ขออนุมัติเสนอค่าเช่าห้อง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางพระรีสอร์ท แอนด์ 
คันทรี คลับ จ ากัด

บริษัท บางพระรีสอร์ท แอนด์ คันทรี
 คลับ จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061110085 16/11/2017

552 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง วาสนา งามสม วาสนา  งามสม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061110084 16/11/2017

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

PR1700061110086 16/11/2017

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

PR1700061110087 17/11/2017

555 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มงานนิพนธ์ 15,120.00 15,120.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061120004    
                      
PR1700061110089

22/12/2017   
                
20/11/2017

หนา้ 49



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

556 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมาบริการรถยนต์ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061110088 20/11/2017

557 ขออนุมัติเสนอซ้ือเส้ือสูท 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมปอง  อภิชิตวงศ์ นางสาวสมปอง  อภิชิตวงศ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061110091 20/11/2017

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

PR1700061110093 21/11/2017

559 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มงานนิพนธ์ 2,156.00 2,156.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061110092 21/11/2017

560 ขออนุมัติเสนอซ้ือน้ ายาล้างจาน ไมโล น้ าตาล
ทราย และเนสกาแฟ

7,926.00 7,926.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061110094 21/11/2017

561 ขออนุมัติเสนอซ้ือแบตเตอร่ี Panasonic 5,616.00 5,616.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061110095 23/11/2017

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

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061110102 24/11/2017

563 ขออนุมัติซ้ือพวงหรีด (บิดาของ นางสาวกุลนารี จ๊ินหลี) 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Kalaya FLORIST/เสนอ
ราคา 1,000 บาท

ร้าน Kalaya FLORIST/เสนอราคา 
1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110001 1/11/2017

564 ขออนุมัติซ้ือพวงหรีด (บิดาของ ดร.วิโรฒน์ ชมพู) 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Kalaya FLORIST/เสนอ
ราคา 1,000 บาท

ร้าน Kalaya FLORIST/เสนอราคา 
1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110002 1/11/2017

565 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 11/2560 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110003 1/11/2017

566 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเรือ (การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเรือใบ) 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการยานยนต์ สวัสดิการ
ร้านค้าและบริการ ทร./เสนอ
ราคา 3,200 บาท

สถานีบริการยานยนต์ สวัสดิการ
ร้านค้าและบริการ ทร./เสนอราคา 
1,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110006 3/11/2017

567 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันหล่อล่ืน (การจัดการเรียน
การสอนรายวิชาเรือใบ)

220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามัน สวัสดิการกอง
เรือยุทธการ/เสนาราคา 220 บาท

สถานีบริการน้ ามัน สวัสดิการกอง
เรือยุทธการ/เสนาราคา 220 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110007 3/11/2017

หนา้ 50



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

568 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการศึกษา
ดูงานในรายวิชาความรู้เบ้ืองต้นทาง
วิทยาศาสตร์การกีฬา)

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรกาญจน์ ด ารงเจริญ/เสนอราคา 11,000 บาทนายวรกาญจน์ ด ารงเจริญ/เสนอราคา 11,000 บาทมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800061110001 8/11/2017

569 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (ท าหนังสือ
เดินทาง ณ ส านักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว 
เมืองพัทยา)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
2,500 บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
2,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110042 9/11/2017

570 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (ส ารวจพ้ืนท่ีและ
เก็บรายละเอียดข้อมูลในการน ามาวางแผนการ
ปฏิบัติงานโครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง อีลิทส์ ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต/
เสนอราคา 4,000 บาท

อีลิทส์ ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต/
เสนอราคา 4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110040 9/11/2017

571 ขออนุมัติจัดซ้ือพวงหรีด (รศ.ดร.ศรุติ สกุลรัตน์ 
ข้าราชการบ านาญ)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Kalaya FLORIST/เสนอ
ราคา 1,000 บาท

ร้าน Kalaya FLORIST/เสนอราคา 
1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110039 9/11/2017

572 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเรือ (การจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาเรือใบ)

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

สถานีบริการยานยนต์ สวัสดิการ
ร้านค้าและบริการ ทร./เสนอราคา 
1,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110043 10/11/2017

573 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันหล่อล่ืน (การจัดการเรียน
การสอนรายวิชาเรือใบ)

220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามัน สวัสดิการกอง
เรือยุทธการ/เสนาราคา 220 บาท

สถานีบริการน้ ามัน สวัสดิการกอง
เรือยุทธการ/เสนาราคา 220 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110044 10/11/2017

574 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน (โครงการเฉพาะ
เร่ืองทางวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ
การกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2560)

860.00 860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/เสนอราคา 860 บาทร้านไพรเวชค้าวัสดุ/เสนอราคา 860 บาทมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110048 13/11/2017

575 ขออนุมัติจ้างท าเอกสารประกอบการน าเสนอ 
(โครงการเฉพาะเร่ืองทางวิทยาศาสตร์การออก
ก าลังกายและการกีฬา ประจ าปีการศึกษา 
2560)

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา โคตรศรีเมือง/เสนอราคา 4,500 บาทนายบรรชา โคตรศรีเมือง/เสนอราคา 2,250 บาทมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110047 13/11/2017

576 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและท าโปสเตอร์ 
(โครงการเฉพาะเร่ืองสาขาส่ือสารมวลชนทาง
กีฬา)

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน SP PRINT/เสนอราคา 400 บาทร้าน SP PRINT/เสนอราคา 200 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110061 14/11/2017

หนา้ 51



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

577 ขออนุมัติซ้ือลูกแบดมินตันส าหรับทดสอบ
สมรรถภาพกลไกลและความสามารถทางกีฬา

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์กีฬาเทนนิส แบดมินตัน บางแสน/เสนอราคา 650 บาทร้านจ าหน่ายอุปกรณ์กีฬาเทนนิส แบดมินตัน บางแสน/เสนอราคา 650 บาทมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110051 14/11/2017

578 ขออนุมัติซ้ือน้ าแข็งส าหรับทดสอบสมรรถภาพ
กลไกลและความสามารถทางกีฬา

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมบูรพา/เสนอาราคา 400 บาทร้านน้ าด่ืมบูรพา/เสนอาราคา 400 บาทมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110054 14/11/2017

579 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดโครงการ 
(โครงการเฉพาะเร่ืองสาขาส่ือสารมวลชนทาง
กีฬา)

172.00 172.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด/เสนอราคา 172 บาท

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด/เสนอราคา 172 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110058 14/11/2017

580 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดโครงการ 
(โครงการเฉพาะเร่ืองสาขาส่ือสารมวลชนทาง
กีฬา)

245.00 245.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรทิวา/เสนอราคา 245 บาท ร้านพรทิวา/เสนอราคา 245 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110057 14/11/2017

581 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดโครงการ 
(โครงการเฉพาะเร่ืองสาขาส่ือสารมวลชนทาง
กีฬา)

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด/เสนอราคา 300 บาท

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด/เสนอราคา 300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110059 14/11/2017

582 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดโครงการ 
(โครงการเฉพาะเร่ืองสาขาส่ือสารมวลชนทาง
กีฬา)

1,090.00 1,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด/เสนอราคา 1,090 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 1,090 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110056 14/11/2017

583 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมส าหรับทดสอบสมรรถภาพกล
ไกลและความสามารถทางกีฬา

1,920.00 1,920.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา/เสนอราคา 
1,920 บาท

มหาวิทยาลัยบูรพา/เสนอราคา 
1,920 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110053 14/11/2017

584 ขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ยาส าหรับทดสอบ
สมรรถภาพกลไกลและความสามารถทางกีฬา

2,765.00 2,765.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีช ฟาร์มาซี/เสนอราคา 
2,765 บาท

ร้านพีช ฟาร์มาซี/เสนอราคา 2,765
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110052 14/11/2017

585 ขออนุมัติจ้างท าโปสเตอร์โลโก้รายการและป้าย
ไวนิล (โครงการเฉพาะเร่ืองสาขาส่ือสารมวลชน
ทางกีฬา)

1,293.00 1,293.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันออกสต๊ิกเกอร์/เสนอ
ราคา 1,293 บาท

ร้านตะวันออกสต๊ิกเกอร์/เสนอราคา 
1,293 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110060 14/11/2017

586 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส าหรับทดสอบสมรรถภาพกล
ไกลและความสามารถทางกีฬา

1,857.00 1,857.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านจิปาถะ/เสนอราคา 
1,857 บาท

ร้านบ้านจิปาถะ/เสนอราคา 1,857 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110050 14/11/2017

หนา้ 52



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

587 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล (โครงการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมนิสิต)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายแสนดี/เสนอราคา 4,000
 บาท

ร้านป้ายแสนดี/เสนอราคา 4,000 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110069 16/11/2017

588 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน 
(โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
จัดกิจกรรมนิสิต)

2,321.00 2,321.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด/เสนอราคา 2,321 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 2,321 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110067 16/11/2017

589 ขออนุมัติจ้างท าเอกสารส าหรับใช้ในการจัด
โครงการ (โครงการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการจัดกิจกรรมนิสิต)

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา
 800 บาท

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110070 16/11/2017

590 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน 
(โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
จัดกิจกรรมนิสิต)

969.00 969.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/เสนอราคา 969 
บาท

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/เสนอราคา 969 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110068 16/11/2017

591 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการพัฒนา
ทักษะประสบการณ์วิชาชีพส่ือสารมวลชนทาง
กีฬา)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด เรืองสุขศรี /เสนอ
ราคา 3,000 บาท

นายสมคิด เรืองสุขศรี /เสนอราคา 
3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110071 16/11/2017

592 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเรือ (การจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาเรือใบ)

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

สถานีบริการยานยนต์ สวัสดิการ
ร้านค้าและบริการ ทร./เสนอราคา 
1,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110072 17/11/2017

593 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันหล่อล่ืน (การจัดการเรียน
การสอนรายวิชาเรือใบ)

220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามัน สวัสดิการกอง
เรือยุทธการ/เสนาราคา 220 บาท

สถานีบริการน้ ามัน สวัสดิการกอง
เรือยุทธการ/เสนาราคา 220 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110073 17/11/2017

594 ขออนุมัติซ้ือนีโอเทป (โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการพันผ้ายืดและการนวดในกีฬา
ฟุตบอล)

2,105.76 2,105.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด สาขาท่ี 
00007 (บางแสน)/เสอนราคา 
2,105.76 บาท

บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด สาขาท่ี 
00007 (บางแสน)/เสอนราคา 
2,105.76 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110074 20/11/2017

595 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (บาแสน-
สุวรรณภูมิ-บางแสน)(สาธารณประชาธิปไตย
ประชาชนลาว)

4,000.00 4,000.00 ตกลงราคา นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
4,000 บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110075 20/11/2017

596 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 7,700.00 7,700.00 ตกลงราคา บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 
จ ากัด/เสนอราคา 7,700 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 7,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110076 20/11/2017

หนา้ 53



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

597 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันหล่อล่ืน (การจัดการเรียน
การสอนรายวิชาเรือใบ)

220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามัน สวัสดิการกอง
เรือยุทธการ/เสนาราคา 220 บาท

สถานีบริการน้ ามัน สวัสดิการกอง
เรือยุทธการ/เสนาราคา 220 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110091 24/11/2017

598 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเรือ (การจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาเรือใบ)

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

สถานีบริการยานยนต์ สวัสดิการ
ร้านค้าและบริการ ทร./เสนอราคา 
1,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110090 24/11/2017

599 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
ส ารอง (Generator)

2,681.00 2,681.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)/เสนอราคา 
2,681 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)/เสนอราคา 2,681 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110099 28/11/2017

600 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเรือเพ่ือใช้ในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาเรือใบ

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

สถานีบริการยานยนต์ สวัสดิการ
ร้านค้าและบริการ ทร./เสนอราคา 
1,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110118 29/11/2017

601 ขออนุมัติจัางจัดท าเล่มวาระการประชุมอาจารย์
ประจ าคณะฯ คร้ังท่ี 6/2560

1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา
 1,950 บาท

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
1,950 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110113 29/11/2017

602 ขออนุมัติจ้างท าคู่มืออาจารย์นิเทศก์และพ่ีเล้ียง 6,720.00 6,720.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
6,720 บาท

บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 6,720
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110115 29/11/2017

603 ขออนุมัติซ้ือสาย HDMI และรางปล๊ักไฟ 3,920.00 3,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาดล/เสนอราคา 3,920 
บาท

ร้านธนาดล/เสนอราคา 3,920 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110116 29/11/2017

604 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันหล่อล่ืนเพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาเรือใบ

220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามัน สวัสดิการกอง
เรือยุทธการ/เสนาราคา 220 บาท

สถานีบริการน้ ามัน สวัสดิการกอง
เรือยุทธการ/เสนาราคา 220 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110119 29/11/2017

605 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเพ่ือใช้ใน
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต

490.00 490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเอ็น อีซ่ี ปร๊ิน/เสนอราคา
 490 บาท

ร้านเอ็นเอ็น อีซ่ี ปร๊ิน/เสนอราคา 
490 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110117 29/11/2017

606 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบรายวิชาศึกษา
ท่ัวไปกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2560

5,265.00 5,265.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
5,265 บาท

บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 5,265
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110132 30/11/2017

หนา้ 54



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

607 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560

8,010.90 8,010.90 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/8,010.90
 บาท

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/8,010.90 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061110120 30/11/2017

608 ขออนุมัติจ้างเหมายานพานะวันท่ี 2 พ.ย.2560 
เพ่ือรับนักวิจัยจาก ZMRI ณ สนามบินสุวรรณ
ภูมิ จ.สมุทรปราการ

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061110005 1/11/2017

609 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 5 
พฤศจิกายน 2560 เพ่ือส่งอาจารย์พิเศษมาสอน
วิชา Moiecular Biology ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน จ.นครปฐม

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061110006 3/11/2017

610 ขออนุมัติซ้ือหัววัดของเคร่ือง ORP meter 
จ านวน 1 อัน เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน
ปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

6,821.25 6,821.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส 
(ประเทศไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061110011 7/11/2017

611 ขออนุมัติซ้ืออาหารกุ้ง จ านวน 4 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนเล้ียงกุ้งพ่อแม่พันธ์ุกุ้งกุลาด าของ
ศูนย์เทคโนโลยีทางทะเล

10,760.00 10,760.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย์ พรพานิช นางสาวลัดดาวัลย์ พรพานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061110012 7/11/2017

612 ขออนุมัติซ้ือตัวอย่างสัตว์น้ า จ านวน 13 รายการ
 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาการสัตว์มี
กระดูกสันหลังในทะเล

2,030.00 2,030.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณี ผลมณี นางวรรณี ผลมณี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061110009 7/11/2017

613 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์ต่อระบบน้ าเข้าบ่อเล้ียงปลา
เก๋าโซน C เพ่ือเป็นอุปกรณ์ท่อน้ าส าหรับเติมน้ า
เข้าบ่อเล้ียงปลาเก๋าโซน C

5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน k.k. อุปกรณ์ ร้าน k.k. อุปกรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061110019 14/11/2017

614 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 11 รายการ 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการของคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล

19,003.20 19,003.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061110022 14/11/2017

615 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์ต่อระบบน้ าเข้าบ่อเล้ียงกุ้ง
โซน D เพ่ือเป็นอุปกรณ์ท่อน้ าส าหรับเติมน้ าเข้า
บ่อเล้ียงกุ้งโซน D

6,720.00 6,720.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน k.k. อุปกรณ์ ร้าน k.k. อุปกรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061110018 14/11/2017

หนา้ 55



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

616 ขออนุมัติจ้างซ่อมกล่องจุลทรรศน์รุ่น CX31 
(หมายเลขครุภัณฑ์ 580800301000009) โดย
ซุ่อมระบบปรับฝืด-เบา ของตัว stage

3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเปซเมด จ ากัด บริษัท สเปซเมด จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061110020 14/11/2017

617 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 17 
พฤศจิกายน 2560 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์และ
อาจารย์จาก ZMRI เข้าเย่ียมชมหน่วยงาน ณ 
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุรี

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

PR2100061110030 16/11/2017

618 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 22 
พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เพ่ือรับ-ส่ง คณาจารย์
เข้าร่วมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา ณ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน จังหวัด
สมุทรปราการ

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061110035 21/11/2017

619 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 90*120 ซม. 
จ านวน 1 แผ่น เพ่ือใช้ประกอบการจัด
นิทรรศการในโครงการจังหวัดเคล่ือนท่ี ในวันท่ี 
23 พฤศจิกายน 2560

170.00 170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิงค์ 2554 ร้านอิงค์ 2554 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061110037 22/11/2017

620 ขออนุมัติซ้ืออ่างล้างตาฉุกเฉินพร้อมฝักบัว
ฉุกเฉิน จ านวน 2 ชุด เพ่ือใช้ในการช าระล้าง
การปนเป้ือนของสารเคมีท่ีใบหน้า ดวงตา หรือ
ร่างกายเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน

100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปร
ดักส์ จ ากัด

บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์
 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061110038 23/11/2017

621 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 2 รายการ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติทางทะเล

2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส. 
อินเตอร์แล็บ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส. อินเตอร์
แล็บ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2100061120001 20/12/2017

622 ขออนุมัติจ้างซ่อมเปล่ียนแบตเตอร่ีของเคร่ือง
ส ารองไฟท่ีใช้กับเคร่ือง GC (มบ.จบ.
560812701000001) และเคร่ืองส ารองไฟไฟ้ท่ี
ใช้กับเคร่ือง Spectrophotometer   มบ.จบ.
580801257000001) เส่ือมสภาพ

20,704.50 20,704.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์เมติค จ ากัด บริษัท เพาเวอร์เมติค จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061110044 30/11/2017

หนา้ 56



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

623 ขออุนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
เคร่ือง เพ่ือใช้ในการท างานและของบุคลากร
คณะเทคโนโลยีทางทะเล

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
 จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2100061110002 30/11/2017

624 ขออุนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 
เคร่ือง เพ่ือใช้ในการท างานและงานวิจัยของ
บุคลากรคณะเทคโนโลยีทางทะเล

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
 จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2100061110001 30/11/2017

625 ขออนุมัติจ้างท าป่ายประชาสัมพันธ์เพ่ือใช้ใน
โครงการวิทย์ - ศิลป์ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทย ประจ าปีการศึกษา 2560

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ โรงพิมพ์จิรเมธ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061110001 1/11/2017

626 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 7 
พฤศจิกายน 2560 เพ่ือรับ-ส่ง อาจารย์เข้าพบ
รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาเพ่ือหารือ
แนวทางในการขับเคล่ือน มคอ. ณ อาคาร
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061110017 6/11/2017

627 ขออนุมัติจ้างท าพวงหรีด จ านวน 1 พวง เพ่ือใช้
ส าหรับร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ศรุติ สกุลรัตน์ อดีตรอง
อธิการบดี คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ (รป
ม.)   และข้าราชการบ านาญมหาวิทยาลัยบูรพา

800.00 800.00 ตกลงราคา รสสุคนธ์ ดอกไม้สด รสสุคนธ์ ดอกไม้สด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061110018 7/11/2017

628 ขออนุมัติจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือใช้ใน
โครงการวิทย์ - ศิลป์ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทย ประจ าปีการศึกษา 2560

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ โรงพิมพ์จิรเมธ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061110027 14/11/2017

629 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือใช้ในโครงการ
ศึกษาดูงานส าหรับนิสิต สาขาการจัดการโลจิ
สติกส์และการค้าขาย ณ ท่าเรือแหลมฉบัง 
จังหวัดชลบุรี

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061110029 14/11/2017

หนา้ 57



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

630 ขออนุมัติเช่ารถ เพ่ือรับ-ส่ง ในโครงการศึกษาดู
งานส าหรับนิสิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และ
การค้าขาย ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์ ทรงอยู่ นายไพโรจน์ ทรงอยู่ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061110028 14/11/2017

631 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 16 รายการ 
เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 
280313 Plant Propagation and Tissue  
Culture เน่ืองจากวัสดุประกอบการเรียนการ
สอนไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องจัดซ้ือเพ่ิม

6,640.00 6,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรสุดาพันธ์ุไม้ ร้านพรสุดาพันธ์ุไม้ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061110025 14/11/2017

632 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 0.8*1.8 เมตร
 จ านวน 2 แผ่น เพ่ือน าไปใช้ในการจัดบูธงาน
วันประกันคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จังหวัดชลบุรี

440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ โรงพิมพ์จิรเมธ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061110048 22/11/2017

633 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองอ่านบาร์โค้ด และเคร่ือง
ส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA เพ่ือใช้ในการ
ส ารองไฟและใช้ส าหรับอ่านบาร์โค้ดบัตรนิสิต
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

33,700.00 33,700.00 เฉพาะเจาะจง อิสเทิร์น เซอร์วิส อิสเทิร์น เซอร์วิส ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061110049 22/11/2017

634 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 โครงการ 
เพ่ือมอบให้วิทยากรในโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต
 คร้ังท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2560

2,320.00 2,320.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแม่ละม่อม ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแม่ละม่อม ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061110058 24/11/2017

635 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองเสียง 50 วัตต์ จ านวน 1 
เคร่ือง เพ่ือซ่อมเคร่ืองเสียงในห้องปฏิบัติการ
ฟิสิกส์

5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสโฟร์. ซีเคียวริต้ี ซาวด์ 
ซิสเต็ม เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท เอสโฟร์. ซีเคียวริต้ี ซาวด์ ซิส
เต็ม เซอร์วิส จ ากัด

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061110059 28/11/2017

636 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 9 รายการ 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการฟิสิกส์

27,840.00 27,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061110060 28/11/2017

637 ขออนุมัติจ้างเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
เคร่ือง เพ่ือใช้ในการท างานของบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

7,350.00 7,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001
 จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2200061110002 30/11/2017

หนา้ 58



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

638 ขออนุมัติจ้างท าพวงหรีด จ านวน 1 พวง เพ่ือใช้
ส าหรับร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ศรุติ สกุลรัตน์ อดีตรอง
อธิการบดี คณบดีวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ (รป
ม.)   และข้าราชการบ านาญมหาวิทยาลัยบูรพา

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นางรสสุคนธ์  บริบูรณ์ นางรสสุคนธ์  บริบูรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061110017 7/11/2017

639 ขออนุมัติซ้ือแผ่นทองแดงและแผ่นทองเหลือง 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนของคณะอัญมณี

12,198.00 12,198.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเอส เทรดด้ิง สตีล จ ากัด บริษัท วีเอส เทรดด้ิง สตีล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061110033 16/11/2017

640 ขออนุมัติซ้ือแป้นดึงลวดทรงคร่ึงวงกลม จ านวน
 1 อัน เพ่ือให้นิสิตได้ใช้ข้ึนรูปช้ินงานได้
หลากหลายมากข้ึน

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกซซ์ไวน์สยาม จ ากัด บริษัท เกซซ์ไวน์สยาม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061110029 16/11/2017

641 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ โดยแก้ไขชุด
ท าความร้อน เน่ืองจากชุดท าความร้อนเสียไม่
สามารถใช้งานได้จึงต้องเปล่ียนเพ่ือให้ใช้งานได้
ตามปกติ (มบ.จบ.591500201000018)

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพรัช
คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมมิว
นิเคช่ัน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพรัชคอมพิวเตอร์
 แอนด์ โอเอ คอมมิว
นิเคช่ัน

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061110030 16/11/2017

642 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าบูทของ
คณะอัญมณี เพ่ือส าหรับจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ของคณะอัญมณี

4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา ขุนแฉล้ม นางสาวสุนิสา ขุนแฉล้ม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061110031 16/11/2017

643 ขออนุมัติจ้างท าโปสเตอร์จ านวน 1 แผ่น เพ่ือใช้
ในการน าเสนอประชุมทางวิชาการระดับชาติ ณ
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ โรงพิมพ์จิรเมธ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061110041 24/11/2017

644 ขออนุมัติค่าของท่ีระลึก(อาหารทะเลแห้ง) เพ่ือ
มอบให้กับคณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่ 
โครงการพัฒนาภาวะผู้น าเสริมสร้างทักษะทาง
สังคมเพ่ืออนาคต (7-10พ.ย.60)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมดด า อ่างศิลา ร้านมดด า อ่างศิลา มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061110004 2/11/2017

หนา้ 59



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

645 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 
จ านวน 1 คัน 4 วัน ส าหรับใช้เดินทางใน
โครงการพัฒนาภาวะผู้น าเสริมสร้างทักษะทาง
สังคมเพ่ืออนาคต (7-10พ.ย.60)

16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง นายนิยม อนุวงค์ นายนิยม อนุวงค์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061110003 2/11/2017

646 ขออนุมัติค่าน้ าด่ืม จ านวน 21 ถัง ส าหรับใช้
บริโภคภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติของคณะฯ
 (ประจ าแต่ละช้ัน)

420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง นส.จ๊ีด มณีรัตน์ นส.จ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061110015 6/11/2017

647 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาท าความสะอาด จ้างเหมา
ท าความสะอาด และดูแลสวนและต้นไม้ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติของคณะฯ จ านวน 1 งาน 12 
งวด (ต.ต.60-ก.ย.61)

1,650,000.00 1,650,000.00 ตกลงราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย 
เอส.บี.เอส.ซี.กรุ๊ป จ ากัด

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

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงและเสนอ
ราคาต่ าสุด

PO2400061110002 13/11/2017

648 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 
จ านวน 1 คัน เพ่ือใช้ในการรับ-ส่งนิสิตปริญญา
โทเดินทางเข้าศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงาน
ในประเทศ(17พ.ย.60)

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรณชัย ม่ันคงพีรเดช นายกรณชัย ม่ันคงพีรเดช มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061110046 14/11/2017

649 ขออนุมัติค่าของท่ีระลึก(กระเช้าอาหารทะเล
แห้ง) เพ่ือมอบเป็นของท่ีระลึกให้กับหน่วยงานท่ี
เข้าศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงานในประเทศ
(17พ.ย.60)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา หนองมน ร้านมารดา หนองมน มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061110044 14/11/2017

650 ขออนุมัติซ้ือหนังสือประมวลรัษฎากร พ.ศ.
2553-2556 จ านวน13 เล่ม เพ่ือใช้ประกอบใน
การจัดการเรียนการสอนของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061110047 14/11/2017

651 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 
จ านวน 1 คัน เพ่ือใช้ในการเดินทางเข้าศึกษาดู
งาน โครงการศึกษาดูงานในประเทศ(17พ.ย.60)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061110045 14/11/2017

652 ขออนุมัติจ้างท าป้าย standy board 3 ป้าย 
ส าหรับใช้จัดนิทรรศการวันประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (27พย60)

3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061110050 17/11/2017

หนา้ 60



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

653 ขออนุมัติซ้ือสายสัญญาณ VGA M/M 3+6 (5M)
 เพ่ือใช้ในการเช่ือมต่อสัญญาณ ระหว่าง 
Computer และ โปรเจคเตอร์ ส าหรับ
ประกอบการจัดการเรียนการสอน

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061110063 23/11/2017

654 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร 2 เคร่ือง ช้ัน 7 และ 
ค่าถ่ายเอกสาร 3 เคร่ือง ช้ัน 9 เพ่ือใช้ในงาน
ส านักงาน/งานจัดการเรียนการสอน และพิมพ์
เอกสารงานวิชาการของคณาจารย์

8,341.52 8,341.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061110062 23/11/2017

655 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 
จ านวน 1 คัน 2 วัน เพ่ือใช้ในการเดินทางเข้า
ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย
 4 สถาบัน (28พ.ย.60)

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกาเดียแอร์เอ็กซ์เพรส 
จ ากัด

บริษัท สกาเดียแอร์เอ็กซ์เพรส จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061110064 24/11/2017

656 ขออนุมัติค่าของท่ีระลึก(อาหารทะเลแห้ง) เพ่ือ
มอบเป็นของท่ีระลึกในพิธีลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการและวิจัย 4 สถาบัน ฯ (ให้กับ 3 
สถาบัน ม.ขอนแก่น, ม.เชียงใหม่, ม.สงขลา
นครินทร์) 28พ.ย.60

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา หนองมน ร้านมารดา หนองมน มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061110069 24/11/2017

657 ขออนุมัติซ่อมแซมรถตู้ ทะเบียน ฮท 107 กทม. 
(เปล่ียนยางหูโชคอัพหลัง) เพ่ือเป็นการดูแล
รักษารถยนต์ราชการ ส าหรับใช้ในการเดินทาง
ปฏิบัติงานราชการของคณะฯ

428.00 428.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061110066 24/11/2017

658 ขออนุมัติค่าน้ าด่ืม จ านวน 60 ถัง และ 50 แพ็ค
 เพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภคภายในส านักงาน
ของคณะฯ.

5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรทิพย์ ร้านสุภรทิพย์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061110065 24/11/2017

659 ขออนุมัติค่าน้ าด่ืม จ านวน 20 ถัง ส าหรับใช้ใน
การบริโภคในอาคารเฉลิมพระเกียรติของคณะฯ 
(ประจ าแต่ละช้ัน)

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง นส.จ๊ีด มณีรัตน์ นส.จ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061110068 24/11/2017

หนา้ 61



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

660 ขออนุมัติค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน 1 กช 637 เพ่ือใช้ในการเดินทาง
ปฏิบัติงานราชการของคณะการจัดการและการ
ท่องเท่ียว

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชรินทร์ญา ออยล์ พลัส 
จ ากัด

บริษัท ชรินทร์ญา ออยล์ พลัส จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061110067 24/11/2017

661 ขออนุมัติค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 
(ไส้ปากกา, สักหลาดรันน่ิง) ส าหรับผู้บริหาร 
เพ่ือใช้ในการลงนามในเอกสารทางราชการ และ
ส าหรับซับหมึกเคร่ืองตีเบอร์ของส านักงานฯ

1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061110071 28/11/2017

662 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 
จ านวน 2 คัน 2 วัน เพ่ือใช้ในการเดินทางรับ-ส่ง
 เจ้าหน้าท่ีและอาจารย์-โครงการส่งเสริม
แลกเปล่ียนการเรียนรู้และวัฒนธรรม
สถานศึกษาต่างประเทศ(26พ.ย.-2ธ.ค.60)

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061110070 28/11/2017

663 ขออนุมัติซ้ือหนังสือBusiness Research 
Methods(IE) จ านวน 7 เล่ม ส าหรับใช้ในการ
ประกอบการจัดการเรียนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา

6,188.00 6,188.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061110072 28/11/2017

664 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์-โครงการ
ศึกษาดูงานวิชาบทน าการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2560

12,200.00 12,200.00 เฉพาะเจาะจง นายขวัญชัย  ยอดอาจ/เสนอ
ราคา 12,200 บาท

นายขวัญชัย  ยอดอาจ/เสนอราคา 
12,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2700061110001 1/11/2017

665 ขออนุมัติเบิกค่าซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง เติมน้ ามันรถ
รับส่งเอกสาร เดือนพฤศจิกายน 2560

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 
400 บาท

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061110008 1/11/2017

666 ขออนุมัติจ้างเหมาซักรีดผ้าในศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทย ฯ เดือนพฤศจิกายน 2560

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอราคา
 5,000 บาท

นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอราคา 
4,906 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061110009 1/11/2017

หนา้ 62



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

667 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY 
และร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส / 
เสนอราคา 9,400 บาท

ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY และ
ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส / เสนอ
ราคา 9,062.10 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061110010 1/11/2017

668 ขออนุมัติเบิกค่าโปสเตอร์น าเสนอผลงาน
วิชาการวันนิทรรศการโรงเรียนพระจุลจอมเกล้า
 2560 วันท่ี 14-15 พฤศจิกายน 2560

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด   /เสนอราคา 
800 บาท

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด   /เสนอราคา 535 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061110027 10/11/2017

669 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ-
โครงการศึกษาดูงานบูรณาการด้วยสมุนไพร 
วันท่ี 18-19 พฤศจิกายน 2560

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ฐิตะเจริญ/เสนอ
ราคา 36,000 บาท

นายสมชาย  ฐิตะเจริญ/เสนอราคา 
36,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2700061110002 14/11/2017

670 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์รายวิชาเภสัชเวท 
วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2560

1,040.00 1,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ 
(ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด /เสนอ
ราคา 1,040 บาท

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด /เสนอราคา 
1,040 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061110029 14/11/2017

671 ขออนุมัติเบิกค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก

8,140.00 8,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด   /เสนอราคา 
8,140 บาท

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด   /เสนอราคา 8,140 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061110028 14/11/2017

672 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย /เสนอ
ราคา 3,400 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย /เสนอราคา 
3,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061110031 21/11/2017

673 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุในการสอน
วิชาสัตววิทยา (รายการดังเอกสารแนบ)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิโรฒวิทยาภัณฑ์(ส านักงาน
ใหญ่),บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ร้านวิโรฒวิทยาภัณฑ์(ส านักงาน
ใหญ่),บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061110006 9/11/2017

674 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ (ดังเอกสาร
แนบ)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี.พี.เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี.พี.เพ่ือนนักเรียน สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061110010 14/11/2017

675 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและ
จัดท ารูปเล่ม

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี บริการดี ราคาต่ าสุด PR2800061110013 17/11/2017

676 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาท า
บายศรีและเช่าทรัพย์สิน

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประหยัด พันธ์หมัย นายประหยัด พันธ์หมัย จัดท าสวยงามบริการดี  ราคาต่ าสุด PR2800061110015 17/11/2017

หนา้ 63



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

677 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ(ดังเอกสาร
แนบ)

13,700.00 13,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมส่วนบูติค,ร้านนครเซน
เตอร์,ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท
,บริษัทสยามแม็คโครจ ากัด
(มหาชน),นางสุวรรณี พิทักษ์กิจ
งาม,บริษัท ส.เทียนทองปิโต
รเล่ียม จ ากัด

ร้านสมส่วนบูติค,ร้านนครเซนเตอร์,
ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท,บริษัทสยาม
แม็คโครจ ากัด(มหาชน),นางสุวรรณี 
พิทักษ์กิจงาม,บริษัท ส.เทียนทองปิ
โตรเล่ียม จ ากัด

สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061110014 17/11/2017

678 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ(ดังเอกสาร
แนบ)

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิโรฒวิทยาภัณฑ์(ส านักงาน
ใหญ่)

ร้านวิโรฒวิทยาภัณฑ์(ส านักงานใหญ่) สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061110012 17/11/2017

679 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและเบิกเงินค่าวัสดุ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รัชฎา พรมมากูล รัชฎา พรมมากูล สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061110018 17/11/2017
680 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร 

จ ากัด
สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061110034 29/11/2017

681 ขออนุมัติจ้างและจ่ายเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารและ
เข้าเล่มงานวิชาการ

1,638.00 1,638.00 เฉพาะเจาะจง ต้นกล้าก๊อปป้ี ต้นกล้าก๊อปป้ี บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR3300061110029 23/11/2560

682 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการ
สอนวิชาเคมีท่ัวไป

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Memory Shop ร้าน Memory Shop สินค้าดี มีคุรภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061110028 23/11/2560

683 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร 
จ ากัด

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าดี มีคุรภาพ ราคาต่ าสุด PO3300061110001 29/11/2560

684 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ ห้อง RMCS 107 จ านวน 1 
เคร่ือง

9,844.00          9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061110026 15/11/2560

685 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุหลอดไฟฟ้า 
จ านวน 1 คร้ัง

1,260.00          1,260.00 เฉพาะเจาะจง ประโยชน์การไฟฟ้า ประโยชน์การไฟฟ้า เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061110023 15/11/2560

686 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุหมึกพิมพ์ 
จ านวน 1 คร้ัง

19,200.00        19,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO3400061110003 15/11/2560

687 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุยางรถยนต์ Hyundai H-1 
จ านวน 1 งาน

18,800.00        18,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุญยาง จ ากัด บริษัท บุญยาง จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO3400061110001 15/11/2560

688 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าเปล่ียนมือ
จับสแตนเลส จ านวน 1 ชุด

1,500.00          1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเทิดศักด์ิ  รัศมี นายเทิดศักด์ิ  รัศมี เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061110025 15/11/2560

689 ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์
โดยสารฯ จ านวน 1 คร้ัง

10,131.30        10,131.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ สแควร์ พลัส
 จ ากัด

บริษัท ชลบุรี ออโต้ สแควร์ พลัส 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061110034 28/11/2560

หนา้ 64



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

690 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้เพ่ือรับส่งอาจารย์อ าไพ 
นุสสติ มาสอนรายวิชา 685322 ปฏิบัติการมห
ศัลยพยาธิวิทยา 1ในวันท่ี 13 พ.ย.60

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม สีมาวงษ์ เสนอราคา 
2,600 บาท

นายอุดม สีมาวงษ์ ราคาท่ีตกลจ้าง 
2,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110005 1/11/2017

691 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน 
เพ่ือรับส่งอาจารย์ฉัตรพร ฉันท์ทอง มาสอน
รายวิชา 685343 เทคนิคทางศัลยพยาธิวิทยา
และการจัดการส่ิงส่งตรวจในวันท่ี 8 พ.ย.60

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ  พรหมศิริ เสนอราคา 
2,600 บาท

นายชูชาติ  พรหมศิริ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110007 1/11/2017

692 ขออนุมัติจ้างเหมารถรับส่งอาจารย์ชัยยุทธมา
สอนรายวิชา685344 ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 
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

PR3600061110003 1/11/2017

693 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คันเพ่ือ
รับส่งอาจารย์อ าไพ นุสสติ มาสอนรายวิชา 
685322 ปฏิบัติการมหศัลยพยาธิวิทยา 1ใน
วันท่ี 20 พ.ย.60

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ  บุญนาค เสนอ
ราคา 2,600 บาท

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110006 1/11/2017

694 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจ้างเหมารถตู้ รับส่ง
อาจารย์พงษ์เพ็ชร คงพ่วงมาสอนรายวิชา 
682476 นิติวิทยาศาสตร์ในวันท่ี 28 กันยายน 
พ.ศ.2560

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ  บุญนาค เสนอ
ราคา 2,600 บาท

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110001 1/11/2017

695 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน 
เพ่ือรับส่งอาจารย์อ าไพ นุสสติ มาสอนรายวิชา 
685322 ในวันท่ี 6 พ.ย.60

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล บุญนาค เสนอราคา 
2,600 บาท

นายทศพล บุญนาค ราคาท่ีตกลงจ้าง
 2,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110004 1/11/2017

696 ขออนุมัติจ้างเหมารถรับส่งอาจารย์ชัยยุทธมา
สอนรายวิชา685344 ในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2560

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ  บุญนาค เสนอ
ราคา 2,600 บาท

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110002 1/11/2017

697 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับส่ง
อาจารย์รศ.ดร.สามารถ ภคกษมา เพ่ือมาสอน
รายวิชา 682342 ปฏิบัติการโลหิตวิทยา 1 ใน
วันท่ี 30 พฤศจิกายน 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

PR3600061110012 2/11/2017

หนา้ 65



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

698 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับส่ง
อาจารย์ทิวา โกศลมาสอนรายวิชา 683361 
กายภาพบ าบัดทางกระดูกและกล้ามเน้ือ 1 ใน
วันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล บุญนาค เสนอราคา 
2,600 บาท

นายทศพล บุญนาค ราคาท่ีตกลงจ้าง
 2,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110017 2/11/2017

699 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับส่ง
พ.ต.ท.ดร.ธิติ มหาเจริญ มาสอนรายวิชา 
682476 นิติวิทยาศาสตร์ ในวันท่ี 14 
พฤศจิกายน พ.ศ.2560

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล บุญนาค เสนอราคา 
2,600 บาท

นายทศพล บุญนาค ราคาท่ีตกลงจ้าง
 2,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110016 2/11/2017

700 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์จ านวน 1 คัน 
รับส่งรศ.ดร.อุไรวรรณเพ่ือเข้าร่วมประชุมสภา 
ในวันท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา เสนอ
ราคา 2,000 บาท

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110022 2/11/2017

701 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ จ านวน 1 คัน รับส่ง
อาจารย์โกศล มาสอนรายวิชา 680331 ปรสิต
วิทยา ในวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม  สีมาวงษ์ เสนอราคา 
2,600 บาท

นายอุดม สีมาวงษ์ ราคาท่ีตกลจ้าง 
2,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110011 2/11/2017

702 ขออนุมัติเปล่ียนไส้กรอง จ านวน 5 อัน 
(ห้องอาหาร)

1,920.00 1,920.00 เฉพาะเจาะจง เจเอสกรองน้ า เสนอราคา 1,920
 บาท

เจเอสกรองน้ า ราคาท่ีตกลงจ้าง 
1,920 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110027 6/11/2017

703 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเปล่ียนชุดจ่ายวาล์ว 
แยกน้ าเข้าเคร่ืองท าน้ าแข็งและเคร่ืองกรองน้ า 
ช้ัน 4จ านวน 1 ชุด

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ 
เสนอราคา 1,200 บาท

นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 1,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110035 7/11/2017

704 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 1 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับประกอบการเรียนการสอนใน
รายวิชาหลักสูตรพยาธิวิทยาฯ

8,966.60 8,966.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 
เสนอราคา 8,966.60 บาท

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 8,966.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110036 7/11/2017

705 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน 
เพ่ือรับส่งอาจารย์ดร.ปราโมทย์  ศรีวาณิชรักษ์ 
มาสอนรายวิชา 682451 ในวันท่ี 7 พฤศจิกายน
 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

PR3600061110037 7/11/2017

หนา้ 66



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

706 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนใน
รายวิชาโครงงานวิจัยฯ หลักสูตรพยาธิฯ (อ.
นรินทร์) มีนิสิต 17 คน

1,617.84 1,617.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด เสนอ
ราคา 1,617.84 บาท

บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 1,617.84 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110038 8/11/2017

707 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนใน
หลักสูตรพยาธิฯ (อ.กรรณิการ์ส ารองจ่าย)

2,187.85 2,187.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนด์ จ ากัด 
เสนอราคา 2,187.85 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนด์ จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 2,187.85 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110039 8/11/2017

708 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับประกอบการเรียนการ
สอนในรายวิชาโครงงานวิจัยฯ หลักสูตรพยาธิ
วิทยา (อ.ศิริพร)

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซแอนติฟิค จ ากัด
เสนอราคา 6,000 บาท

บริษัท พริมา ไซแอนติฟิค จ ากัด 
ราคาท่ีตกลซ้ือ 6,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110041 8/11/2017

709 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับประกอบการเรียนการ
สอนในรายวิชาโครงงานวิจัยฯ หลักสูตรพยาธ
วิทยาฯ (อ.จิรัฏฐ์) มีจ านวนนิสิต 2 คน

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด เสนอ
ราคา 4,000 บาท

บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110042 8/11/2017

710 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน  
เพ่ือรับ - ส่งอาจารย์วาสนา นีลดานุวงศ์ มาสอน
รายวิชา 685332 เซลล์วิทยานรีเวช 2 ในวันท่ี 
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ  บุญนาค เสนอ
ราคา 2,600 บาท

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110045 9/11/2017

711 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera TK 
174 จ านวน 6 หลอด

19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เสนอราคา
 19,200 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 19,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061110001 9/11/2017

712 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน  
เพ่ือรับ - ส่งอาจารย์วาสนา นีลดานุวงศ์ มาสอน
รายวิชา 685332 เซลล์วิทยานรีเวช 2 ในวันท่ี 
20 พฤศจิกายน 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

PR3600061110046 9/11/2017

หนา้ 67



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

713 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 
รายการเพ่ือใช้ส าหรับศูนย์วิจัยและบริการ
วิชาการ

2,860.51 2,860.51 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
เสนอราคา 2,860.51 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,860.51 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110043 9/11/2017

714 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน  
เพ่ือรับ - ส่งอาจารย์วาสนา นีลดานุวงศ์ มาสอน
รายวิชา 685332 เซลล์วิทยานรีเวช 2 ในวันท่ี 
27พฤศจิกายน พ.ศ.2560

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ  บุญนาค เสนอ
ราคา 2,600 บาท

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110047 9/11/2017

715 ขออนุมัติค่าบริการตรวจสอบเคร่ือง MRC/PH 
meter จ านวน 1 เคร่ือง

5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ จ ากัด เสนอ
ราคา 5,136 บาท

บริษัท ไบโอแอคทีฟ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงจ้าง 5,136 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110064 12/11/2017

716 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 2 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับประกอบการเรียนการสอนใน
รายวิชามหกายวิภาคศาสตร์

15,729.00 15,729.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด 
เสนอราคา 15,729 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 15,729 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061110002 12/11/2017

717 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนใน
รายวิชาโครงงานวิจัยฯ (อ.นัฐพล) มีนิสิต 6 คน

8,079.00 8,079.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ 
จ ากัด เสนอราคา 8,079 บาท

บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,079 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110066 12/11/2017

718 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมท่อน้ าท้ิงร่ัวจาก
ดาดฟ้า

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ 
เสนอราคา 2,000 บาท

นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110070 13/11/2017

719 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเปล่ียนก๊อกน้ าและเดิน
เมนไฟเคาเตอร์ใหม่ จ านวน 20 จุด

8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ 
เสนอราคา 8,100 บาท

นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 8,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110067 13/11/2017

720 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันดีเซล จ านวน 38 ลิตร 
(เงินหมุน)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
 เสนอราคา 1,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง  
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110068 13/11/2017

721 ขออนุมัติจัดซ้ือถุงมือแพทย์และผ้าปิดจมูล-ปาก 
เพ่ือใช้ส าหรับศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

1,241.20 1,241.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด 
เสนอราคา 1,241.20 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 1,241.20 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110069 13/11/2017

หนา้ 68



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

722 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนใน
รายวิชาโครงงานวิจัยฯ (อ.วรานุรินทร์)

4,215.80 4,215.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด 
เสนอราคา 4,215.80 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 4,215.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110080 14/11/2017

723 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการติดต้ังชุดเก้าอ้ีชนิด้ัง
ถาวร จ านวน 30 ตัว

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต เสนอ
ราคา 4,500 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 4,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110088 16/11/2017

724 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมประปาและ
เปล่ียนวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าอาคารวิทยาศาสตร์
การแพทย์

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ 
เสนอราคา 3,000 บาท

นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110089 17/11/2017

725 ขออนุมัติจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จ านวน 4 แผ่น เพ่ือ
ใช้รายวิชาโครงงานวิจัยฯ หลักสูตรพยาธิวิทยา 
มีจ านวนนิสิต 8 คน (อ.ธนพรรณส ารองจ่าย)

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ONEDESIGN เสนอราคา 
1,200 บาท ,ร้าน ซีลลอส อาร์ต 
ดีไซน์ เสนอราคา 500 บาท

ร้าน ONEDESIGN ราคาท่ีตกลงจ้าง 
1,200 บาท ,ร้าน ซีลลอส อาร์ต 
ดีไซน์ ราคาท่ีตกลงจ้าง 500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110095 17/11/2017

726 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 
รายการ

7,361.60 7,361.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพ
พลาย จ ากัด เสนอราคา 
7,361.60 บาท

บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,361.60 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110090 17/11/2017

727 ขออนุมัติซ่อมบ ารุงเตียงนวดแผนไทย จ านวน 2
 ตัว

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต เสนอ
ราคา 3,000 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโตราคาท่ี
ตกลงจ้าง 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110091 17/11/2017

728 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 9 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอน
รายวิชาโครงงานวิจัยฯ หลักสูตรพยาธิวิทยา (อ.
ธนพรรณ) มีจ านวนนิสิต 8 คน

8,522.55 8,522.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด 
เสนอราคา 8,522.55 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงจ้าง 8,522.55 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110096 17/11/2017

729 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 
รายการ เพ่ือใช้ในหลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค

10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากัด
 เสนอราคา 10,272 บาท

บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,272 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061110003 17/11/2017

730 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนใน
รายวิชาโครงงานวิจัยฯ สาขาเทคนิคการแพทย์ 
(อ.พรอนันต์) มีนิสิต 3 คน

4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิป
เม้นท์ จ ากัด เสนอราคา 4,815 
บาท

บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,815 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110106 19/11/2017

หนา้ 69



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

731 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับประกอบการเรียนการ
สอนในรายวิชาหลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาคฯ 
(อ.นรินทร์)

9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  เสนอราคา 9,951 บาท

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 9,951 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110101 19/11/2017

732 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนใน
รายวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก 2 (682312) อ.
พรอนันต์

7,848.00 7,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ 
จ ากัด เสนอราคา 7,848 บาท

บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,848 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110105 19/11/2017

733 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 2 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับประกอบการเรียนการสอน
รายวิชา Hematology 1 (อ.สานิตา)

2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด
 เสนอราคา 2,889 บาท

บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,889 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110104 19/11/2017

734 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเลนส์วัตถุ 40x ชนิด  
UPLFLN จ านวน 1 เลนส์

29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.บี.แล็บ แอนด์ ซายน์ 
เสนอราคา 29,000 บาท

ร้าน เอส.บี.แล็บ แอนด์ ซายน์ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 29,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061110004 19/11/2017

735 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนใน
รายวิชาโครงงานวิจัยฯ หลักสูตรพยาธิฯ (อ.วิทูร)
 มีนิสิต 6 คน

3,766.40 3,766.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด
เสนอราคา 3,766.40 บาท

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,766.40 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110099 19/11/2017

736 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับประกอบการเรียนการ
สอนรายวิชาจุลทรรศนศาสตร์ (อ.นัฐพล)

10,250.00 10,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด
 เสนอราคา 10,250 บาท

บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,250 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061110005 19/11/2017

737 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนใน
รายวิชาโครงงานวิจัยฯ สาขาเทคนิคการแพทย์ 
(อ.พลาธิป)

3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด เสนอราคา
 3,852 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 3,852 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110100 19/11/2017

738 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 8 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนใน
รายวิชาโครงงานวิจัยฯ หลักสูตรพยาธิวิทยา (อ.
ธนพรรณ)

5,435.60 5,435.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด
เสนอราคา 5,435.60 บาท

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,435.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110097 19/11/2017

หนา้ 70



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

739 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนใน
รายวิชาโครงงานวิจัยฯ สาขาเทคนิคการแพทย์ 
(อ.พรอนันต์)

1,097.82 1,097.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด เสนอ
ราคา 1,097.82 บาท

บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 1,097.82 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110098 19/11/2017

740 ขออนุมัติจ้างท ากุญแจ จ านวน 2 ดอก (เอกชัย
ส ารองจ่าย)

50.00 50.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ ปันดี เสนอราคา 50
 บาท

นายสมศักด์ิ  ปันดี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110117 22/11/2017

741 ขออนุมัติจัดท าโปสเตอร์ จ านวน 1 แผ่น (อ.อุไร
ภรณ์ส ารองจ่าย)

450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน PP Sign Maker & 
Solution เสนอราคา 450 บาท

ร้าน PP Sign Maker & Solution 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 450 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110121 24/11/2017

742 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนใน
รายวิชาโครงงานวิจัยฯ (อ.นิรมล)

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด เสนอราคา 6,420 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,420 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110130 29/11/2017

743 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถรับส่งอาจารย์
วาสนา มาสอนรายวิชา 685332 วันท่ี 2 และ 3
 ธันวาคม พ.ศ.2560

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพลช วิยาภรณ์ เสนอราคา 
5,600 บาท

นายพลช วิยาภรณ์ ราคาท่ีตกลงจ้าง
 5,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110128 29/11/2017

744 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอน
รายวิชาโครงงานวิจัยฯ (อ.นิรมล)

4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
เสนอราคา 4,494 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,494 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110134 29/11/2017

745 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถรับส่งอาจารย์
วาสนา นีลดานุวงศ์ มาสอนรายวิชา 685332 
เซลล์วิทยานรีเวช 2 ในวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.
2560

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  สุวิชาพาณิชย์ เสนอ
ราคา 2,800 บาท

นายสมศักด์ิ  สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061110139 30/11/2017

746 ขอส่ังท านามบัตร ส าหรับต าแหน่งคณบดี 
จ านวน 1 กล่อง

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง นายไพรเดช สุทธิเรือง ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110036 3/11/2560

747 ขอซ้ือของท่ีระลึก ส าหรับมอบให้ในโครงการ
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือส าหรับผู้พิการ
และสร้างเครือข่ายวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัย
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และส่ือประสม

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ร้านมารดา ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110035 3/11/2560

หนา้ 71



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

748 ขอจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ 
เดินทางไป-กลับ ม.บูรพา ถึง วิทยาลัยราชสุดา 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันท่ี 9 พ.ย. 2560

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110033 3/11/2560

749 ขอซ้ือน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ ส าหรับใข้
เติมรถจักรยานยนต์ของคณะในการรับส่ง
เอกสารของเจ้าหน้าท่ี และใช้งานภายในคณะ

70.00 70.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110034 3/11/2560

750 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดห้องเรียน MIT
 MIT-S1 MIT-S2 ส าหรับเดือน พฤศจิกายน 
2560

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภิดา ศิริชาติ นางสาวศุภิดา ศิริชาติ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110041 6/11/2560

751 ขออนุมัติจ้างเช่าสัญญาณเคเบ้ิลทีวียูบีซี และ
จานรับสัญญาณ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2560

797.00 797.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู มันน่ี จ ากัด บริษัท ทรู มันน่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110039 6/11/2560

752 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดห้องเรียน
อาคาร SD ส าหรับเดือน พฤศจิกายน 2560

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ครองคิด หมู่เท่ียง น.ส.ครองคิด หมู่เท่ียง ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110064 7/11/2560

753 ขอจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด ห้องเรียน 
KB201 KB202 ส าหรับเดือน พฤศจิกายน 2560

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศรี โคตรพัฒน์ นางเพ็ญศรี โคตรพัฒน์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110065 7/11/2560

754 ขอจ้างเหมาซ่อมระบบส่งสัญญาณภาพระหว่าง
ห้องเรียน 1 งาน

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110098 13/11/2560

755 ขอจ้างซ่อมเคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น จ านวน 2 
เคร่ือง

1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110087 13/11/2560

756 ซ้ือสาย Lan cat6 จ านวน 6 กล่อง 26,322.00 26,322.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061110002 13/11/2560

หนา้ 72



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

757 งานระหว่างก่อสร้าง 85,380,700.00 ประมูลด้วย
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ตามหลักเกณฑ์
ท่ี
กระทรวงการคลัง
ก าหนด

บริษัท บางแสนมหานคร จ ากัด บริษัท บางแสนมหานคร จ ากัด งานผูพันข้ามปี PO3800061110006 13/11/2560

758 ขอเคลือบเอกสาร จ านวน 42 แผ่น 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110095 13/11/2560

759 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถจักรยานยนต์ ของคณะ 70.00 70.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110085 13/11/2560

760 ขอท านามบัตร ส าหรับต าแหน่งรองคณบดี 
จ านวน 100 ใบ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110092 13/11/2560

761 ขอจ้างเหมายานพาหนะ ส าหรับเดินทางเข้าร่วม
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ 2017 
เดินทางจาก ม.บูรพา ถึง สนามบิน ในวันท่ี 16
 ,23,19 พ.ย. 60 และเดินทางจาก สนามบิน ถึง
 ม.บูรพา ในวันท่ี 25 พ.ย.60

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110096 13/11/2560

762 ขอซ้ือไส้ไก่พันสายไฟ ขนาด 4 มม. จ านวน 2 
ห่อ ขนาด 6 มม. จ านวน 2 ห่อ ขนาด 9 มม. 
จ านวน 2 ห่อ

540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110091 13/11/2560

763 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร หมึกพิมพ์
เคร่ืองอัดส าเนาและกระดาษไข

55,580.50 55,580.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061110001 13/11/2560

764 ขอซ้ือสาย Patch UFP462D31-03 จ านวน40 
เส้น

16,264.00 16,264.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061110003 13/11/2560

765 ขอท าลูกกุญแจประตู และกุญแจโต๊ะท างาน 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกุญแจทอง ร้านกุญแจทอง ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110094 13/11/2560

766 ขอซ้ือกรวยกระดาษ จ านวน 10 ลัง กระดาษสี 
 จ านวน 8 ห่อ ลวดเย็บกระดาษ#35 จ านวน 12
 โหล

13,380.00 13,380.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061110004 13/11/2560

หนา้ 73



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

767 ขอซ่อมโช๊คพ่วงข้าง และอ๊อกพ่วงข้าง
รถจักรยานยนต์

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อู่แกละหาดวอน ร้าน อู่แกละหาดวอน ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110086 13/11/2560

768 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมถัง จ านวน 77 ถัง ส าหรับ
ให้บริการนิสิตและบุคลากร

2,695.00 2,695.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110101 14/11/2560

769 ขอซ้ือน้ ามัน ส าหรับเติมรถจักรยานยนต์ ของ
คณะ

60.00 60.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110104 20/11/2560

770 ขอซ่อมกุญแจประตูเล่ือนกระจก จ านวน 1ชุด 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกุญแจทอง ร้านกุญแจทอง ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110114 21/11/2560

771 ขอซ้ือวัสดุ ส าหรับใช้ในการจัดโครงการพิธี
ท าบุญเล้ียงพระเน่ืองในโอกาสวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจ าปี 
2560

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ศ.สังฆภัณฑ์ และ เซ้นทรัลฟู้ดรี
เทล บจ. สาขาบางแสน

ศ.สังฆภัณฑ์ และ เซ้นทรัลฟู้ดรีเทล 
บจ. สาขาบางแสน

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110112 21/11/2560

772 ขอจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ ไป-
กลับ ม.บูรพา ถึงไบเทค ในวันท่ี 27-30 พ.ย. 
2560 จ านวน 4 วัน

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110115 21/11/2560

773 ซ้ือเคร่ืองไทยธรรม จ านวน 9 ชุด 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ศ.สังฆภัณฑ์ ศ.สังฆภัณฑ์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110111 21/11/2560

774 ขอซ้ือหัว RJ45 จ านวน 2800 ช้ิน ปลอกหัว 
RJ45 จ านวน 1000 ช้ิน คีมเข้าหัว RJ45 
จ านวน 5 อัน

34,250.00 34,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061110007 21/11/2560

775 ขอจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ 
เดินทางจาก ม.บูรพา ไป ส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และ
เดินทางไป ศูนย์ประชุมแห่งชาติไบเทคบางนา 
ในวันท่ี 28 พ.ย.2560

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110116 21/11/2560

776 ขอซ้ือตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ แบบท่ี 2 ขนาด 42U จ านวน 2 ตุ้

46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061110008 22/11/2560

777 ขอซ้ือตู้เก็บของห้องครัว จ านวน 1 ตู้ 23,500.00 23,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061110009 22/11/2560

หนา้ 74



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

778 ซ้ือตู้ครัวสูง จ านวน 1 ตู้ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061110010 23/11/2560

779 ซ้ือเคาวน์เตอร์ห้องครัว จ านวน 1 ชุด 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110121 23/11/2560

780 ซ้ือชุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ชุด 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061110012 23/11/2560

781 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ ส านักงาน กระดาษสต๊ิกเกอร์ 
ปากกาลูกล่ืน ซองเอกสารน้ าตาล กระดาษมัลติ
ฟังช่ัน สันห่วง Postit ปากกาเน้นข้อความ

19,400.00 19,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรณศรี ชลบุรี ร้านบูรณศรี ชลบุรี ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061110011 23/11/2560

782 ขออนุมัติซ้ือกล่องใส่กระดาษเช็ดมือ กล่องใส่
กระดาษช าระม้วนใหญ่ ส าหรับใช้ในห้องน้ า
อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ

10,726.75 10,726.75 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. 
อินเตอร์เทรด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061110013 24/11/2560

783 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก  ส าหรับมอบในพิธีเปิด
 Co-Innovating (CIS) ณ Space Inspirium 
วันท่ี 28 พ.ย. 60

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Kalaya Florist ร้าน Kalaya Florist ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110126 24/11/2560

784 ขออนุมัติจัดท าป้ายไวนิล ส าหรับติด
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลช้ันและห้องต่างๆ ภายใน
อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงศิลป์ ร้านหน่ึงศิลป์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110127 24/11/2560

785 ขอซ้ือวัสดุ ม็อบดันฝุ่น ท่ีโกยผง ไม้ม็อบคลิป
ล็อค ถุงขยะ น้ ายาล้างห้องน้ า ถังขยะขาเหยียบ
 ถังบีบน้ าไม้ถูพ้ืน เทปใส PP

5,777.82 5,777.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110136 28/11/2560

786 ขอซ้ือน้ ามันรถจักรยานยนต์ ของคณะ 60.00 60.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110162 29/11/2560

787 ขออนุมัติจ้างแม่บ้านท าความสะอาดห้องเรียน 
MIT , MIT-S1 , MIT-S2 ประจ าเดือน ธ.ค. 60

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภิดา ศิริชาติ นางสาวศุภิดา ศิริชาติ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110171 30/11/2560

788 ขออนุมัติจ้างแม่บ้านท าความสะอาดห้องเรียน
อาคารSD ประจ าเดือน ธ.ค. 60

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ครองคิด หมู่เท่ียง น.ส.ครองคิด หมู่เท่ียง ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110170 30/11/2560

789 ขออนุมัติซ้ือหมึกพิมพ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร 22,250.00 22,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061110015 30/11/2560

หนา้ 75



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

790 ขอโต๊ะอาหาร 2 ชุด 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061110014 30/11/2560

791 ขอซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 75 ตัว ส าหรับ
ใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอน

187,500.00 187,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061110016 30/11/2560

792 ขออนุมัติจ้างตัดดอกลุกกุญแจ ส าหรับใช้ในการ
เปิดปิดอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ

3,894.80 3,894.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไตตันโค อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด

บริษัท ไตตันโค อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110167 30/11/2560

793 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดห้องพัก
อาจารย์ช้ัน 9 และช้ันใต้ดิน อาคารคณะ
วิทยาการสารสนเทศ ประจ าเดือน ธ.ค. 60

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฉันทนา คุ้มทรัพย์ นางสาวฉันทนา คุ้มทรัพย์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110173 30/11/2560

794 ขออนุมัติจ้างแม่บ้านท าความสะอาดห้องเรียน 
KB201 และ KB202 ประจ าเดือน ธ.ค. 60

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศรี โคตรพัฒน์ นางเพ็ญศรี โคตรพัฒน์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061110169 30/11/2560

795 ขอจ้างเหมารถตู้ โครงการ''''ศึกษาภาคสนาม
วิชาธรณีสัณฐานวิทยาและวิชาภูมิศาสตร์
ชายฝ่ัง''''

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนต้นข้าวบริการ/เสนอ
ราคา 3,500.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนต้นข้าวบริการ/เสนอ
ราคา 3,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061110012 3/11/2560

796 ขอจ้างเหมารถบัส โครงการ ''ศึกษาภาคสนาม
วิชาธรณีสัณฐานวิทยาและวิชาภูมิศาสตร์ชายฝ่ัง''

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรชาติ  ป้ันทอง/เสนอราคา 
30,000.00 บาท

นายวีรชาติ  ป้ันทอง/เสนอราคา 
30,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061110002 10/11/2560

797 ขอซ้ือวัสดุซ่อมแซมงานอาคาร 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ศ. ประภัสสร/เสนอราคา 
2,300.00 บาท

ศ. ประภัสสร/เสนอราคา 2,300.00
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061110017 21/11/2560

798 ขอซ้ือโปรแกรมการวิเคราะห์ภาพดาวเทียมข้ันสูง 420,000.00 420,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีไอเอส จ ากัด/เสนอราคา
 420,000.00 บาท

บริษัท จีไอเอส จ ากัด/เสนอราคา 
420,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061110003 21/11/2560

799 ขอจ้างท าเอกสารข้อสอบ โครงการภูมิศาสตร์
โอลิมปิก ศูนย์ สอวน.ภูมิศาสตร์ ภาคตะวันออก
 ประจ าปี พ.ศ. 2561

6,390.00 6,390.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลีพร  สุขสุวรรณพร/
เสนอราคา 6,390.00 บาท

นางสาวอัญชลีพร  สุขสุวรรณพร/
เสนอราคา 6,390.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061110025 23/11/2560

หนา้ 76



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

800 ขอจ้างท าปฏิทินประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์/เสนอราคา 
50,000.00 บาท

ร้านชลบุรีการพิมพ์/เสนอราคา 
50,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061110004 23/11/2560

801 ขอจ้างท านามบัตรผู้บริหาร 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนการพิมพ์/เสนอราคา 
350.00 บาท

บางแสนการพิมพ์/เสนอราคา 
350.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061110023 23/11/2560

802 ขอซ้ือของท่ีระลึก 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเน่ต์/เสนอราคา 3,000.00
 บาท

ร้านโมเน่ต์/เสนอราคา 3,000.00 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061110022 23/11/2560

803 ขอซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA
 ขนาด ๓,๒๐๐ ANSI Lumens และเคร่ืองฉาย
ภาพวัตถุ ๓ มิติ

105,800.00 105,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 
จ ากัด/เสนอราคา 105,800.00 
บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 105,800.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061110005 24/11/2560

804 ขอซ้ือของท่ีระลึก ''โครงการเปิดหลักสูตร SCGI
 Master Program ฯ''

3,140.00 3,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัย
บูรพา/เสนอราคา 3,140.00 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา/
เสนอราคา 3,140.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061110039 28/11/2560

805 ขอจ้างเหมารถบัส ''โครงการเปิดหลักสูตร SCGI
 Master Programฯ''

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์ อาร์ ที 
แทรเวล/เสนอราคา 6,000.00 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์ อาร์ ที แทร
เวล/เสนอราคา 6,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061110043 28/11/2560

806 ขอจ้างเหมารถตู้ ''โครงการเปิดหลักสูตร SCGI 
Master Programฯ''

15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภาพ  ย่ังยืน/เสนอราคา 
15,500.00 บาท

นายสุภาพ  ย่ังยืน/เสนอราคา 
15,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061110006 28/11/2560

807 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-หมึกพิมพ์เลเซอร์
สี (สีด า สีฟ้า สีเหลือง และสีแดง) สีละ 1 กล่อง
ส าหรับใช้พิมพ์เอกสารต่างๆของสถาบันภาษา

9,900.00          9,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย PR4000061110001 1/11/2017

808 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-พวงหรีดดอกไม้
สด เพ่ือน าไปแสดงความเสียใจกับดร.วิโรจน์ 
ชมภู ผอ.โรงเรียนสาธิต พิบูลบ าเพ็ญ ท่ีบิดา
เสียชีวิต ก าหนดการสวด วันท่ี 30 ต.ค. -วันท่ี 3
 พ.ย. 60

1,500.00          1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Kalaya Florist ร้าน Kalaya Florist PR4000061110002 1/11/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

809 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง
 เติมวันท่ี 24 พ.ย. 2560 เพ่ือไปรับ-ส่ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ าสถาบันภาษา 
ประชุมคร้ังท่ี3/2560 ท่ีกทม. เติมรถประจ า
สถาบันภาษา ขฉ7133

1,000.00          1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง PR4000061110016 16/11/2017

810 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-กระดาษถ่าย
เอกสาร A4 ส าหรับใช้พิมพ์เอกสาร ส าเนาถ่าย
เอกสารต่างๆ และส าหรับจัดท าข้อสอบรายวิชา
ศึกษาท่ัวไป ของสถาบันภาษา

53,179.00        53,179.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
 จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

PR4000061110020 20/11/2017

811 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-หมึกสีด า 
31ST3590 ส าหรับใช้พิมพ์เอกสาร ส าเนา
เอกสารต่างๆ ของสถาบันภาษา

45,000.00        45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด PR4000061110019 20/11/2017

812 ขอซ่อมแซมและบ ารุงรักษา เคร่ืองตรวจ
กระดาษค าตอบคอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ Scantron 
รุ่น Opscan 4ES หมายเลขครุภัณฑ์ 
5515029001000001

25,722.80        25,722.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนโทรล ดาต้า(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท คอนโทรล ดาต้า(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

PR4000061110021 21/11/2017

813 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงานจ านวน 13 รายการ 5,635.02 5,635.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เน่ืองจากเป็นสินค้ามีคุณภาพ 
และอยู่ภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PR4100061110004 6/11/2017

814 ขออนุมัติจ้างย้ายป้ายโรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษา 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา เน่ืองจากเป็นวัสดุท่ีมีคุณภาพ 
และอยู่ภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ

PR4100061110005 7/11/2017

815 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการก าจัดปลวกต้ังแต่
เดือนพฤศจิกายน2560-กันยายน 2561

93,500.00 93,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส 
(2009) จ ากัด/93,500 บาท

บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009) 
จ ากัด/93,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO4200061110001 2/11/2560

816 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ายาเคร่ืองท าควัน 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน วาเลนไทน์ 88/4,494 บาท ร้าน วาเลนไทน์ 88/4,494 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061110021 6/11/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

817 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืมในโครงการบูรณาการ
เรียนการสอน

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คณิศร/4,000 บาท หจก.คณิศร/4,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061110023 6/11/2560

818 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม,ถ่ายเอกสาร 3,559.00 3,559.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คณิศร/2,800 บาทและร้าน
สดใส ก๊อปป้ี/759บาท

หจก.คณิศร/2,800 บาทและร้าน
สดใส ก๊อปป้ี/759บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061110019 6/11/2560

819 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองเสียงในโครงการบูรณาการ
เรียนการสอน

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์  เจริมจรุง/ 45,000
 บาท

นายจิรโรจน์  เจริมจรุง/ 45,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061110022 6/11/2560

820 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ในโครงการ
น าเสนอผลงานสร้างสรรค์ :TUNA and MUPA
 ResearchExchange :Differences and 
Similarities between Taiwanese and Thai 
Music and Dance

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐชัยพงษ์ ช้อยชด/15,000
 บาท

นายณัฐชัยพงษ์ ช้อยชด/15,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061110026 8/11/2560

821 ขออนุมัติจ้างเหมาเดินสายสัญญาณ RGB พร้อม
อุปกรณ์ติดต้ัง

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 
จ ากัด/3,500 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
3,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061110034 10/11/2560

822 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาประตูห้องเรียน 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย  ขาวส าลี/4,900 บาท นายอุทัย  ขาวส าลี/4,900 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061110038 14/11/2560

823 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเลเซอร์สี 19,600.00 19,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/19,600 
บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/19,600 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061110040 16/11/2560

824 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุใช้ในการ
เรียนการสอน

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
11,281.89 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
11,281.89 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061110039 16/11/2560

825 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม,กาว,กุญแจ 3,060.00 3,060.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คณิศร/2,800 บาทและร้าน
ไพรเวชค้าวัสดุ 260 บาท

หจก.คณิศร/2,800 บาทและร้านไพร
เวชค้าวัสดุ 260 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061110044 23/11/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

826 ขออนุมัติจัดซ้ือล้อเก้าอ้ี 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์/2,500
 บาท

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์/2,500 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061110045 23/11/2560

827 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์รับ-ส่งอาจารย์
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษไป-กลับสุวรรณภูมิ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐชัยพงษ์ ช้อยชด/4,000 
บาท

นายณัฐชัยพงษ์ ช้อยชด/4,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061110047 24/11/2560

828 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ เพ่ือรับผู้ทรง
ประจ าโครงการจัดต้ังฯ

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

PR4300061110001 3/11/2017

829 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถบัส) 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์ นายลือชา สมวิทย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061110008 9/11/2017

830 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061110010 10/11/2017

831 ขออนุมัติเสนอซ้ืออุปกรณ์ในส านักงานและ
อุปกรณ์เก่ียวกับการเรียนการสอน

6,413.79 6,413.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061110012 14/11/2017

832 ขออนุมัติเสนอจ้างท าป้ายไวนิล เพ่ือใช้ใน
โครงการ ''CBS ร่วมใจ กลับบ้านเย่ียมน้อง แนะ
แนวการศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2561 ปีท่ี
 3''

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ  ชมภูทอง นายวัชระ  ชมภูทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO4300061110001 21/11/2017

833 ขออนุมัติท าโพสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอ็น คอมพิว ออฟ
เซท จ ากัด

บริษัท เอ็ม เอ็น คอมพิว ออฟเซท 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061110017 21/11/2017

834 ขออนุมัติจ้างท าป้ายสติกเกอร์พิมพ์ช่ือ โครงการ
จัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
(สระแก้ว)

680.00 680.00 เฉพาะเจาะจง นายอภินันท์ มีเพียร นายอภินันท์ มีเพียร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061110018 22/11/2017

835 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารประกอบรายวิชา 
จ านวน 26 วิชา

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ซัพพลาย แอนด์ 
เซอร์วิส

บริษัท ชลบุรี ซัพพลาย แอนด์ 
เซอร์วิส

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061110020 24/11/2017

หนา้ 80



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

836 วัสดุส านักงาน(กรอบรูปไม้กลมทอง) จ านวน 1 
กรอบรูป

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรอบรูปสินชล / ราคาท่ี
เสนอ 500 บาท

ร้านกรอบรูปสินชล / ราคาท่ีเสนอ 
500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110010 1/11/2017

837 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์(เคร่ืองดูดฝุ่น) 
จ านวน 1 ตัว

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ 2,290 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) / 
ราคาท่ีเสนอ 2,290 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110004 1/11/2017

838 วัสดุซ่อมบ ารุง จ านวน 1 รายการ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ริษัท โฮมโปรดักส์  เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน)  / ราคาท่ีเสนอ 
462.24 บาท

ริษัท โฮมโปรดักส์  เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)  / ราคาท่ีเสนอ 462.24 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110005 1/11/2017

839 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  24 รายการ 7,651.89 7,651.89 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส  / ราคาท่ีเสนอ  7,651.89
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส 
 / ราคาท่ีเสนอ  7,651.89 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110002 1/11/2017

840 ซ้ือพาย,คุกก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์  /
 ราคาท่ีเสนอ 1,950 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์  / 
ราคาท่ีเสนอ 1,950 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110001 1/11/2017

841 น้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 2 รายการ 2,080.00 2,080.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง
 / ราคาท่ีเสนอ 2,080 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง / 
ราคาท่ีเสนอ 2,080 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110009 1/11/2017

842 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ จ านวน 3 รายการ 4,890.00 4,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
  / ราคาท่ีเสนอ 4,890 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส  / 
ราคาท่ีเสนอ 4,890 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110008 1/11/2017

หนา้ 81



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

843 ค่าจ้างซ่อมวัสดุไฟฟ้า (ป๊ัมน้ าเค็มบ่อโปรตีน) 
จ านวน 1 งาน

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีซ่อมไทย 
 / ราคาท่ีเสนอ 4,800 บาท

ร้านศรีซ่อมไทย 
 / ราคาท่ีเสนอ 4,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110007 1/11/2017

844 ค่าจ้างเปล่ียนกระจกประตูตู้จัดแสดงตัวอย่าง
พืชทะเล(ตู้A3) จ านวน 2 บาน

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนฑล เปล้ืองเจริญ / ราคาท่ี
เสนอ 3,000 บาท

นายมนฑล เปล้ืองเจริญ / ราคาท่ี
เสนอ 3,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110002 1/11/2017

845 วัสดุไฟฟ้า และอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงจ านวน 5 
รายการ(รายละเอียดตามใบเสนอซ้ือ/จ้างดัง
แนบ)

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ / ราคาท่ีเสนอ
 4,114.29 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ / ราคาท่ีเสนอ 
4,114.29 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110006 1/11/2017

846 ซ้ือลูกช้ิน  จ านวน  2  รายการ 2,720.00 2,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  2,720 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ  2,720 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110003 1/11/2017

847 วัสดุคอมพิวเตอร์( Flashdrive) จ านวน 5 อัน 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยักษ์ใหญ่ ไอที / ราคาท่ีเสนอ
 1,245 บาท

ร้านยักษ์ใหญ่ ไอที / ราคาท่ีเสนอ 
1,245 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110012 1/11/2017

848 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 
รายการ

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง นางเอ้ือมเดือน แสงสัตยา / 
ราคาท่ีเสนอ 5,800 บาท

นางเอ้ือมเดือน แสงสัตยา / ราคาท่ี
เสนอ 5,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110015 2/11/2017

849 ซ้ือซาลาเปา และขนมจีบ  จ านวน   2รายการ 5,331.17 5,331.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 5,331.17 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 5,331.17 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110004 2/11/2017

หนา้ 82



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

850 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

PR7000061110014 2/11/2017

851 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 3 
รายการ

9,860.00 9,860.00 เฉพาะเจาะจง นางอนงค์  ย้ิมละมัย / ราคาท่ี
เสนอ 9,860 บาท

นางอนงค์  ย้ิมละมัย / ราคาท่ีเสนอ 
9,860 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110016 2/11/2017

852 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า-หมึกสาย) 
จ านวน 1 รายการ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์  ล้ิมงาม / ราคาที
เสนอ 1,000 บาท

นายสายัณห์  ล้ิมงาม / ราคาทีเสนอ
 1,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110019 2/11/2017

853 ซ้ือลูกช้ิน  จ านวน  2  รายการ 3,060.00 3,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  3,060 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ  3,060 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110006 3/11/2017

854 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  29 รายการ 22,759.64 22,759.64 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส  / ราคาท่ีเสนอ 22,759.64
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส 
 / ราคาท่ีเสนอ 22,759.64 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110005 3/11/2017

855 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ  จ านวน 2 รายการ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
  / ราคาท่ีเสนอ 4,800 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส  / 
ราคาท่ีเสนอ 4,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110023 3/11/2017

856 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาท่ี
เสนอ 180 บาท

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ
 180 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110022 3/11/2017

หนา้ 83



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

857 วัสดุการเกษตร(อาหารเม็ดปลากินพืช) จ านวน 
1 กระสอบ

390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้ีฮวดสุน / ราคาท่ีเสนอ 390
 บาท

ร้านล้ีฮวดสุน / ราคาท่ีเสนอ 390 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110034 6/11/2017

858 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ  จ านวน 2 รายการ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
 จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 4,200 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 4,200 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110031 6/11/2017

859 ซ้ือวัตถุดิบ จ านวน 27 รายการ เพ่ือน ามาท า
ข้าวกล่องขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล

2,919.00 2,919.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 2,919 
บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 2,919 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110007 6/11/2017

860 ซ้ือแก็สหุงต้ม จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาเป็น
อุปกรณ์ในการท าข้าวกล่องขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

1,155.00 1,155.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนแก๊ส / ราคาทีเสนอ 
1,155 บาท

ร้านบางแสนแก๊ส / ราคาทีเสนอ 
1,155 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110008 6/11/2017

861 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

PR7000061110030 6/11/2017

862 ค่าจ้างซ่อมป๊ัมน้ า(มอเตอร์ไฟฟ้า) จ านวน 1 งาน 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซ่อมศรีไทย / ราคาท่ีเสนอ 
4,500 บาท

ร้านซ่อมศรีไทย / ราคาท่ีเสนอ 
4,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110032 6/11/2017

863 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,102.00 4,102.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร /ราคาท่ี
เสนอ 4,102 บาท

ร้านท้ายตลาดการเกษตร /ราคาท่ี
เสนอ 4,102 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110033 6/11/2017

หนา้ 84



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

864 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า-ไข่ไรน้ าเค็ม) 
จ านวน 1 รายการ

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร / ราคา
ท่ีเสนอ 13,500 บาท

ร้านท้ายตลาดการเกษตร / ราคาท่ี
เสนอ 13,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110029 6/11/2017

865 ซ้ือสินค้า จ านวน 7 รายการ เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

25,920.00 25,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 25,920
 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 25,920 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110009 6/11/2017

866 ซ้ือลูกช้ิน   จ านวน  1  รายการ 1,210.00 1,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 1,210 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 1,210 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110011 7/11/2017

867 วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสอน 4,770 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสอน 4,770 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110038 7/11/2017

868 วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์ HP Designjet 
T1300) จ านวน 1 รายการ

2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 2,850 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 2,850 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110037 7/11/2017

869 ซ้ือคุ้กก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร /  
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร /  ราคา
ท่ีเสนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110010 7/11/2017

870 ซ้ือบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปนิสชินคัพ  จ านวน  2  
รายการ

4,823.99 4,823.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง  แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด   / ราคาท่ี
เสนอ บาท

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง  แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด   / ราคาท่ีเสนอ 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110012 7/11/2017

หนา้ 85



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

871 วัสดุส านักงาน(ป้ายสัญลักษณ์) จ านวน 4 
รายการ

1,168.92 1,168.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
 / ราคาท่ีเสนอ บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)  / 
ราคาท่ีเสนอ บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110056 8/11/2017

872 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

PR7000061110054 8/11/2017

873 วัสดุการเกษตร(อาร์ทีเมีย) จ านวน 1 รายการ 1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรจงฟาร์ม  / ราคาท่ีเสนอ
 1,080 บาท

ร้านบรรจงฟาร์ม  / ราคาท่ีเสนอ 
1,080 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110059 8/11/2017

874 ซ้ือพวงกุญแจปลาทะเลคละแบบ จ านวน 1 
รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

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

PR7080061110014 8/11/2017

875 ซ้ือสินค้าท่ีระลึก จ านวน 4 รายการ เพ่ือน ามา
ขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัณฑิรา คุณอริยะเกษม 
 / ราคาท่ีเสนอ 42,000 บาท

นางสาวภัณฑิรา คุณอริยะเกษม  / 
ราคาท่ีเสนอ 42,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110013 8/11/2017

876 วัสดุการเกษตร จ านวน 5  รายการ 4,560.00 4,560.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านท้ายตลาดการเกษตร/ ราคา
ท่ีเสนอ 4,560 บาท

 ร้านท้ายตลาดการเกษตร/ ราคาท่ี
เสนอ 4,560 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110055 8/11/2017

877 วัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 1,704.00 1,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ   1,704 
บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ   1,704 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110057 8/11/2017

หนา้ 86



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

878 ซ้ือสินค้า จ านวน 8 รายการ เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

97,920.00 97,920.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร   / ราคาท่ี
เสนอ 97,920 บาท

น.ส. สมใจ จามรเธียร   / ราคาท่ี
เสนอ 97,920 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7080061110003 14/11/2017

879 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

PR7000061110053 8/11/2017

880 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า-สาหร่ายจีฉ่าย) 
จ านวน 1 รายการ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้านตลาดการเกษตร / 
ราคาท่ีเสนอ 2,000 บาท

ร้านท้านตลาดการเกษตร / ราคาท่ี
เสนอ 2,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110058 8/11/2017

881 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 27 
รายการ รายละเอียดตามใบประกอบเสนอซ้ือ/
จ้างดังแนบ

4,940.00 4,940.00 เฉพาะเจาะจง นายอ าพล เทียนเงิน / ราคาท่ี
เสนอ 4,940 บาท

นายอ าพล เทียนเงิน / ราคาท่ีเสนอ 
4,940 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110063 9/11/2017

882 ซ้ือวัตถุดิบ จ านวน 20 รายการ เพ่ือน ามาท า
ข้าวกล่องขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล

2,570.00 2,570.00 เฉพาะเจาะจง นางนกแก้ว /ราคาท่ีเสนอ 2,570
 บาท

นางนกแก้ว /ราคาท่ีเสนอ 2,570 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110017 9/11/2017

883 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 6 
รายการ(รายละเอียดตามใบประกอบเสนอซ้ือ/
จ้างดังแนบ)

8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเช่ียน แอนด์ ซี อะแคว
เร่ียม / ราคาท่ีเสนอ 8,600 บาท

ร้านโอเช่ียน แอนด์ ซี อะแควเร่ียม /
 ราคาท่ีเสนอ 8,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110060 9/11/2017

884 ซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ จ านวน 6 รายการ เพ่ือ
น ามาขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

12,529.25 12,529.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)  / ราคาท่ีเสนอ 
12,529.25 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)  / ราคาท่ีเสนอ 12,529.25
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110016 9/11/2017

หนา้ 87



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

885 ซ้ือตุ๊กตา จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

54,190.15 54,190.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 54,190.15 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด  / ราคาท่ี
เสนอ 54,190.15 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7080061110002 14/11/2017

886 ซ้ือซาลาเปา  จ านวน  1  รายการ 1,797.60 1,797.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 1,797.60 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 1,797.60 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110022 10/11/2017

887 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

PR7000061110066 10/11/2017

888 ซ้ือลูกช้ิน   จ านวน  4  รายการ 5,907.00 5,907.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 5,907 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 / ราคาท่ีเสนอ 5,907 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110021 10/11/2017

889 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  9 รายการ 2,717.40 2,717.40 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส  / ราคาท่ีเสนอ 2,717.40 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส 
 / ราคาท่ีเสนอ 2,717.40 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110020 10/11/2017

890 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ  จ านวน 3 รายการ 3,860.00 3,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
  / ราคาท่ีเสนอ 3,860 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส  / 
ราคาท่ีเสนอ 3,860 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110071 10/11/2017

891 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) 2 รายการ 8,060.00 8,060.00 เฉพาะเจาะจง นางเอ้ือมเดือน แสงสัตยา / 
ราคาท่ีเสนอ 8,060 บาท

นางเอ้ือมเดือน แสงสัตยา / ราคาท่ี
เสนอ 8,060 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110072 10/11/2017

หนา้ 88



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

892 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 
รายการ

5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง นางอนงค์  ย้ิมละมัย / ราคาท่ี
เสนอ 5,200 บาท

นางอนงค์  ย้ิมละมัย / ราคาท่ีเสนอ 
5,200 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110082 13/11/2017

893 ซ้ือสินค้าและอุปกรณ์ประกอบการขาย จ านวน 
15 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

29,562.50 29,562.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)  / ราคาท่ีเสนอ 
29,562.50 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)  / ราคาท่ีเสนอ 29,562.50
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110023 13/11/2017

894 ค่าจ้างป๊ัมกุญแจห้องปฏิบัติงาน จ านวน 2 
รายการ

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกุญแจทอง / ราคาท่ีเสนอ 
100 บาท

ร้านกุญแจทอง / ราคาท่ีเสนอ 100 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110081 13/11/2017

895 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ จ านวน 3 รายการ 4,310.00 4,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
 จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 4,310 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 4,310 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110086 14/11/2017

896 วัสดุส านักงาน(หมึกเคร่ืองพิมพ์) จ านวน 2 
รายการ

8,346.00 8,346.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์
เทค  / ราคาท่ีเสนอ 8,346 บาท

หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค  /
 ราคาท่ีเสนอ 8,346 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110087 14/11/2017

897 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

PR7000061110083 14/11/2017

898 ค่าจ้างซ่อมแซมปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ช้ัน2  จ านวน
 3 งาน

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนฑล เปล้ืองเจริญ/ ราคาท่ี
เสนอ 40,000 บาท

นายมนฑล เปล้ืองเจริญ/ ราคาท่ี
เสนอ 40,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110089 14/11/2017

หนา้ 89



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

899 วัสดุส านักงาน(กระดาษการ์ด A4) สัเหลือง 
จ านวน 20 ห่อ

3,103.00 3,103.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
 จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 3,103 
บาท

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 3,103 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110088 14/11/2017

900 จ้างร้ือและปูกระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 
cm ห้องช้ัน 2 บริเวณซ้ิงล้างจาน ขนาดพ้ืนท่ี 8
ตารางเมตร

13,158.86 13,158.86 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอป
เม้นท์  / ราคาท่ีเสนอ 13,158.86
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอป
เม้นท์  / ราคาท่ีเสนอ 13,158.86 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110090 14/11/2017

901 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ จ านวน 3 รายการ 4,240.00 4,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
 จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 4,240 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 4,240 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110099 16/11/2017

902 วัสดุส านักงาน(เข้าสต๊อก) จ านวน 12 รายการ 4,722.00 4,722.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  4,722 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  4,722 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110101 16/11/2017

903 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

PR7000061110098 16/11/2017

904 วัสดุส านักงาน(เข้าสต๊อก) จ านวน 5 รายการ 1,848.00 1,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 1,848 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 1,848 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110100 16/11/2017

905 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

PR7080061110024 16/11/2017

หนา้ 90



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

906 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 16 
รายการ

2,010.00 2,010.00 เฉพาะเจาะจง นายอ าพล เทียนเงิน / ราคาท่ี
เสนอ 2,010 บาท

นายอ าพล เทียนเงิน / ราคาท่ีเสนอ 
2,010 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110102 17/11/2017

907 วัสดุการเกษตร(ตัวออย่างสัตว์น้ า) จ านวน 14 
รายการ  ''รายละเอียดตามใบประกอบเสนอ
ซ้ือ/จ้าง ดังแนบ''

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเช่ียน แอนด์ ซี อะแคว
เร่ียม / ราคาท่ีเสนอ 15,000 บาท

ร้านโอเช่ียน แอนด์ ซี อะแควเร่ียม /
 ราคาท่ีเสนอ 15,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110117 20/11/2017

908 ซ้ือทับกระดาษ จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามา
ขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

74,160.00 74,160.00 เฉพาะเจาะจง  / ราคาท่ีเสนอ บาท  / ราคาท่ีเสนอ บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110025 20/11/2017

909 ซ้ือน้ าอัดลม น้ าทิพย์และมินิเมทพัลพิส้ม จ านวน
 7 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

18,259.34 18,259.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์
เชียล จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110026 20/11/2017

910 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

PR7000061110116 20/11/2017

911 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  42  รายการ 29,801.30 29,801.30 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส  / ราคาท่ีเสนอ  
29,801.30 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส 
 / ราคาท่ีเสนอ  29,801.30 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110027 21/11/2017

912 ซ้ือลูกช้ิน   จ านวน  1 รายการ 3,320.00 3,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 3,320 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 / ราคาท่ีเสนอ 3,320 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110028 21/11/2017

หนา้ 91



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

913 ซ้ือคุ้กก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร  / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร  / ราคา
ท่ีเสนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110030 22/11/2017

914 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

PR7000061110126 22/11/2017

915 วัสดุโฆษณา(ค่าจ้างพิมพ์อิงค์เจ็ทPVC)  จ านวน 
1 ชุด ''นิทรรศการ การจัดการความรู้ของส่วน
งานด้านวิจัยเพ่ือน าเสนองานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา'' ในวันท่ี 27 พ.ย.
 2560

1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
1,712 บาท

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 1,712 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110127 22/11/2017

916 ซ้ือซาลาเปา  และ ขนมจีบ  จ านวน   2รายการ 3,455.50 3,455.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 3,455.50 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 3,455.50 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110032 22/11/2017

917 ซ้ือข้าวเกรียบปลา  จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภัค ดงทองดี / ราคาท่ีเสนอ
 1,500 บาท

นางสุภัค ดงทองดี / ราคาท่ีเสนอ 
1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110031 22/11/2017

918 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

PR7080061110029 22/11/2017

919 ครุภัณฑ์มูลค่าต่ ากว่าเกณฑ์  ป๊ัมน้ าอัดฉีด 
ส าหรับล้างเคร่ืองปรับอากาศ(ย่ีห้อIM-Tech 
รุ่นQL-2100GP) จ านวน 1 ตัว

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท โฮมโปรดักส์  เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน)/ ราคาท่ีเสนอ 
3,800 บาท

 บริษัท โฮมโปรดักส์  เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน)/ ราคาท่ีเสนอ 3,800
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110143 23/11/2017

หนา้ 92



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

920 ซ้ือลูกช้ิน  จ านวน  2 รายการ 2,847.00 2,847.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 2,847 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 / ราคาท่ีเสนอ 2,847 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110034 23/11/2017

921 ซ้ือวัตถุดิบ จ านวน 24 รายการ  เพ่ือน ามาท า
ข้าวกล่องขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล

2,267.00 2,267.00 เฉพาะเจาะจง นางนกแก้ว / ราคาท่ีเสนอ 2,267
 บาท

นางนกแก้ว / ราคาท่ีเสนอ 2,267 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110035 23/11/2017

922 ซ้ือสินค้าท่ีระลึก จ านวน 5 รายการ เพ่ือน ามา
ขายนร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

47,500.00 47,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัณฑิรา คุณอริยะเกษม 
 / ราคาท่ีเสนอ 47,500 บาท

นางสาวภัณฑิรา คุณอริยะเกษม  / 
ราคาท่ีเสนอ 47,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110036 23/11/2017

923 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า-ปลาสีกุน) 
จ านวน 240 กิโลกรัม

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้องเย็นชวนชม  / ราคาท่ีเสนอ 
6,000 บาท

ห้องเย็นชวนชม  / ราคาท่ีเสนอ 
6,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110144 23/11/2017

924 ซ้ือตุ๊กตา จ านวน 2รายการ เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

94,513.10 94,513.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 94,513.10 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด  / ราคาท่ี
เสนอ 94,513.10 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7080061120002 4/12/2017

925 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 2 รายการ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
  / ราคาท่ีเสนอ 4,200 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส  / 
ราคาท่ีเสนอ 4,200 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110142 23/11/2017

926 ซ้ือสินค้า จ านวน 6 รายการ เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

89,975.00 89,975.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี สกุลมงคลนาม  / ราคา
ท่ีเสนอ 89,975 บาท

นางยุวดี สกุลมงคลนาม  / ราคาท่ี
เสนอ 89,975 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7080061120001 4/12/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

927 วัสดุการเกษตร(ข้อต่อเฟล็ก) จ านวน 1 รายการ 3,828.46 3,828.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์/ 
ราคาท่ีเสนอ 3,828.46 บาท

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์/ ราคาท่ี
เสนอ 3,828.46 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110150 24/11/2017

928 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

PR7000061110149 24/11/2017

929 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 3 
รายการ

2,770.00 2,770.00 ตกลงราคา  นายนาวิก  กล่อมประเสริฐ/ 
ราคาท่ีเสนอ 2,770 บาท

 นายนาวิก  กล่อมประเสริฐ/ ราคาท่ี
เสนอ 2,770 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110146 24/11/2017

930 ซ้ือลูกช้ิน  จ านวน  4  รายการ 7,567.00 7,567.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 7,567 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 / ราคาท่ีเสนอ 7,567 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110040 24/11/2017

931 ซ้ือไอศกรีมวอลล์   จ านวน  16 รายการ 8,312.44 8,312.44 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส / ราคาท่ีเสนอ 8,312.44 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 8,312.44 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110039 24/11/2017

932 วัสดุส านักงาน(จัดกิจกรรมเทศกาลวันคริ
สมาสต์) จ านวน 7 รายการ ''รายละเอียดตาม
ใบประกอบเสนอซ้ือ/จ้างดังแนบ''

6,410.00 6,410.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิสเตอร์ ดี ไอ วาย  / ราคาท่ี
เสนอ 6,410 บาท

ร้านมิสเตอร์ ดี ไอ วาย  / ราคาท่ี
เสนอ 6,410 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110153 27/11/2017

933 ซ้ืออิชิตัน  จ านวน  1 รายการ 9,450.00 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน  / ราคาท่ี
เสนอ 9,450 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน  / ราคาท่ีเสนอ 
9,450 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110042 27/11/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

934 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

PR7080061110043 27/11/2017

935 ซ้ือสินค้า จ านวน 28 รายการ เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

74,288.50 74,288.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 
74,288.50 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 74,288.50
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110041 27/11/2017

936 น้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับพนักงานรับ-ส่งหนังสือ
(ประจ าเดือนธันวาคม 2560) จ านวน 1 รายการ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง
 / ราคาท่ีเสนอ 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง / 
ราคาท่ีเสนอ 400 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110152 27/11/2017

937 ซ้ือถุงคีโต  จ านวน  1  รายการ 630.00 630.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร / ราคา
ท่ีเสนอ 630 บาท

ร้านท้ายตลาดการเกษตร / ราคาท่ี
เสนอ 630 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110045 28/11/2017

938 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ จ านวน 3 รายการ 910.00 910.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาท่ี
เสนอ 910 บาท

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ
 910 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110156 28/11/2017

939 หนังสือพิมพ์(ประจ าเดือนธันวาคม 2560) 
จ านวน 2 รายการ

620.00 620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร  / ราคาท่ีเสนอ 620
 บาท

ร้านเกษากร  / ราคาท่ีเสนอ 620 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110157 28/11/2017

940 ซ้ือวัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบการขาย จ านวน
 28 รายการ เพ่ือน ามาท าข้าวกล่องขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

2,892.00 2,892.00 เฉพาะเจาะจง นางนกแก้ว / ราคาท่ีเสนอ 2,892
 บาท

นางนกแก้ว / ราคาท่ีเสนอ 2,892 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061110044 28/11/2017
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

941 ค่าบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1000 
KVA จ านวน 2 เคร่ืองพร้อมค่าบริการ (เงินรับ
ฝากเงินรายได้)

7,490.00 7,490.00 ตกลงราคา  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน/ 
ราคาท่ีเสนอ 7,490 บาท

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน/ 
ราคาท่ีเสนอ 7,490 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110167 29/11/2017

942 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดและดูแลสวนของ
ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 11 
เดือนสิงหาคม 2560 (เงินรับฝากเงินรายได้)

13,817.55 13,817.55 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์
 คลีน เซอร์วิส  / ราคาท่ีเสนอ 
13,817.55 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส  / ราคาท่ีเสนอ 
13,817.55 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061110001 29/11/2017

943 ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและก าจัดปลวกของ
อาคารศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 4
 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560 (เงินรับฝาก
เงินรายได้)

12,037.50 12,037.50 ตกลงราคา บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล 
(ประเทศไทย) จ ากัด  / ราคาท่ี
เสนอ 12,037.50 บาท

บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล 
(ประเทศไทย) จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ
 12,037.50 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061110004 29/11/2017

944 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 
ประจ าศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน เดือน
กันยายน 2560 (เงินรับฝากเงินรายได้)

34,750.00 34,750.00 ตกลงราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส
บี อินเตอร์การ์ด จ ากัด  / ราคาท่ี
เสนอ 34,750.บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี 
อินเตอร์การ์ด จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ
 34,750.บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061110006 29/11/2017

945 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
ประจ าศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 
11 เดือนสิงหาคม 2560 (เงินรับฝากเงินรายได้)

34,750.00 34,750.00 ตกลงราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส
บี อินเตอร์การ์ด จ ากัด  / ราคาท่ี
เสนอ 34,750 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี 
อินเตอร์การ์ด จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ
 34,750 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061110003 29/11/2017

946 จ้างเหมาท าความสะอาดและดูแลสวนของศูนย์
เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 12 เดือน
กันยายน 2560 (เงินรับฝากเงินรายได้)

16,338.93 16,338.93 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์
 คลีน เซอร์วิส  / ราคาท่ีเสนอ 
16,338. 93 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส  / ราคาท่ีเสนอ 
16,338. 93 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061110005 29/11/2017

947 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
ประจ าศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 งวดท่ี 1 เดือน
ตุลาคม 2560 (เงินรับฝากเงินรายได้)

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส
บี อินเตอร์การ์ด จ ากัด  / ราคาท่ี
เสนอ 36,000 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี 
อินเตอร์การ์ด จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ
 36,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061110008 30/11/2017

หนา้ 96



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

948 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดและดูแลสวนของ
ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 1 เดือน
ตุลาคม 2560 (เงินรับฝากเงินรายได้)

10,959.73 10,959.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.
เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ากัด  / ราคาท่ี
เสนอ 10,959.73 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 
10,959.73 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061110007 30/11/2017

949 แบตเตอร่ีวิทยุส่ือสาร Wellform รุ่น WF-11 
จ านวน 4 ก้อน (เงินรับฝากเงินรายได้-ศูนย์
เรียนรู้โลกใต้ทะเล)

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม๊กเทคเรดิโอ จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 3,210 บาท

บริษัท แม๊กเทคเรดิโอ จ ากัด / ราคา
ท่ีเสนอ 3,210 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061110186 30/11/2017

950 ขออนุมัติค่าจ้างตรวจทางรังสี ประจ าเดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110002 1/11/2560

951 เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถทะเบียน กฉ 6483 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง อู่ปรีชา อู่ปรีชา คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110011 2/11/2560

952 ขออนุมัติค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110005 1/11/2560

953 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเช้ือ
ไปท าลาย ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110013 3/11/2560

954 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะอันตราย
ไปท าลาย

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110014 3/11/2560

955 ขออนุมัติค่าสารเภสัชรังสี I-131 Capsule 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 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

PR8000061110016 1/11/2560

956 ขออนุมัติเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง อู่ปรีชา อู่ปรีชา คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110012 2/11/2560

หนา้ 97



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

957 ขออนุุมัติค่าอาหารปรุงส าเร็จส าหรับผู้ป่วยใน 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110001 1/11/2560

958 จ้างซ่อมเคร่ือง Infusion pump 4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110010 2/11/2560

959 ซ้ือผงหมึก Laser jet 1102 (85 A) 6กล่อง 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพ
เม้นท์ จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110002 1/11/2560

960 1. Haloperidol 0.5 mg(ชมพู)(Halox0.5) 2
กล่อง

9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110027 1/11/2560

2. Clonazepam(บจ.4) 0.5 mg (PreNARpil)
 15 กล่อง

3. Clonazepam(บจ4) 2 mg (PREnarpil) 10
 กล่อง

961 1.Bupivac.5+80mg/ml 4 ml 
Heavy(Marcaine) 50 กล่อง

49,434.00 49,434.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110021 1/11/2560

2. Bupivac0.5 % 10 ml 
Polyamp(Marcaine) 20 กล่อง

3. Bupivac0.5% 4ml Isobaric(Marcaine) 
10 กล่อง

962 1.Hydrocortisone 100 mg inj 10 กล่อง 16,035.00 16,035.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110026 1/11/2560

2.hdCYCLOphosphamide 50 mg Tab 
(Cycloxan) 50 กล่อง

963 Aescin 1%40 gm gel (Reparil Gel N) 50 
กล่อง

8,453.00 8,453.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110043 1/11/2560

หนา้ 98



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

964 Hyaluronate Na 25 mg /2.5 ml(Go On) 
10 ไซร้ิง

25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110010 1/11/2560

1. Ezetimibe10+Simvastatin 40 mg 
(Vytorin) 30 กล่อง

965 2. Montelukast 4 mg tab (Singulair) 50 
กล่อง

45,592.70 45,592.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110017 1/11/2560

1.HydrOXyzine 10 mg tab (Allerax fc) 30
 กล่อง

966 2.Para300+CODeine15 mg tab (Codigesic)
 100 กล่อง

21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110032 1/11/2560

1.Quetiapine 25 mg tab (Quantia 25 ) 
200 กล่อง

2. Pramipexole 0.25 mg tab (Pramizxol) 
20 กล่อง

967 3. Itaconazole 100 mg cap (Itacon) 10 
กล่อง

89,700.00 89,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110035 1/11/2560

1.Salbutamol 0.1 mg/P MDI(Ventolin 
Evoh.200d) 300 ชุด

968 2.Salbutamol 2.5 ml nb (Ventolin n.b) 
100 กล่อง

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110009 1/11/2560

969 Amitriptyline 10 mg (Polytanol10) 30 
กล่อง

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110028 1/11/2560

970 Calcium carbonate 600 mg tab 
(Caltab600) 100 กล่อง

19,100.00 19,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110025 1/11/2560

หนา้ 99



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

971 Lopinavir100+Ritonavir25 tab (Aluvia) 50
 ขวด

74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110020 1/11/2560

972 Paliperidone 6 mg (ส้ม)tab (Invega ER) 20
 กล่อง

76,933.00 76,933.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110041 1/11/2560

973 Pneumococcal 13 var.conl inj 0.5 ml 
(Prevnar) 30 dose

62,081.40 62,081.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110019 1/11/2560

974 Tamoxifen 20 mg tab(Novofen) 30 กล่อง 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110030 1/11/2560

975 ซ้ือยา Alendron70+VitD56 (FosamaxPlus)
 จ านวน 250 กล่อง

86,625.00 86,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110033 1/11/2560

976 ซ้ือยา DicloFENac25 mg tab (Difelene) 
100กล่อง

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110040 1/11/2560

977 ซ้ือยา Ferrous Fumarate 45 mg /0.6 ml 
15 ml (Ferdek) 500 กล่อง

19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110042 1/11/2560

978 ซ้ือยา Levocetirizine 5 mg tab (Xyzal) 
จ านวน 50 กล่อง

72,920.50 72,920.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110037 1/11/2560

979 ซ้ือยา Polystyrene SFN Ca 5gm pwd 
(less-k)20 กล่อง

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110018 1/11/2560

980 ซ้ือยา SimETHicone 80 mg tab (Degas) 
100 กล่อง

13,161.00 13,161.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110023 1/11/2560

หนา้ 100



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

981 ซ้ือยา SitaFLOXacin 50 mg tab (Gracevit) 
50 กล่อง

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110006 1/11/2560

982 ซ้ือยา Smectite 3 gm pwd (Smecta) 30 
กล่อง

9,788.90 9,788.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110031 1/11/2560

983 ซ้ือยาInfluenza Quadrivalent vaccine 0.5
 ml (Fluquadri) จ านวน 50 กล่อง

90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110038 1/11/2560

984 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 22,200.00 22,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110024 1/11/2560

985 ขออนุมัติค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือน
 พฤศจิกายน 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

PO8000061110004 1/11/2560

986 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาอุปกรณ์เคร่ือง
ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล

120,910.00 120,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออพติไมซ์โซลูช่ัน จ ากัด บริษัท ออพติไมซ์โซลูช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110009 2/11/2560

987 ซ้ือยาApixaban 5 mg (Eliquis) จ านวน 50 
กล่อง

144,450.00 144,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110008 2/11/2560

988 ซ้ือ Acetylcystenine 300mg/3 ml inj 
(Fluimucil) จ านวน 100 กล่อง

14,017.00 14,017.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110050 2/11/2560

989 ซ้ือ Cromoglycate 2%e.d 10 ml (ViviDRIN)
 จ านวน 100 ขวด

12,412.00 12,412.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110055 2/11/2560

990 ซ้ือ Dequalinium Cl 10 mg tab 
(Fluomizin) จ านวน 20 กล่อง

3,145.80 3,145.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110054 2/11/2560

หนา้ 101



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

991 ซ้ือ Double Lumen infusion catheter 7F x
 20 Cm จ านวน 24 ชุด

26,760.00 26,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110048 2/11/2560

992 ซ้ือ Doxazosin 4 mg (Cardura XL) จ านวน 
150 กล่อง

94,374.00 94,374.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110051 2/11/2560

993 ซ้ือ Fenofibric acid 135 mg tab (Trilipix) 
จ านวน 200 กล่อง

67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110062 2/11/2560

994 ซ้ือ Hyaluronate Na 0.18% e.d (Vislube) 
จ านวน 100 กล่อง

96,086.00 96,086.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110053 2/11/2560

995 ซ้ือ Lidocaine 2%+Epi 20 ml 
(Xylocaine+adre) จ านวน 30 กล่อง , 
Lidocaine 2% 20 ml (Xylocaine) จ านวน 
20 กล่อง , Lidocaine 1% 20 ml 
(Xylocaine) จ านวน 30 กล่อง

43,934.20 43,934.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110070 2/11/2560

996 ซ้ือ Mometasone 0.1% 5 gm cream 
(Elomet) จ านวน 4 กล่อง

11,102.32 11,102.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110056 2/11/2560

997 ซ้ือ N.S.S 0.9% 1000ml จ านวน 1,000 ถุง 31,250.00 31,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110063 2/11/2560

998 ซ้ือ Perindopril arginine 5 mg tab 
(Coversyl arginine) จ านวน 100 กล่อง

29,211.00 29,211.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110061 2/11/2560

999 ซ้ือ Phenylephrine 10% e.d 5 ml จ านวน 
24 ขวด

3,081.60 3,081.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110058 2/11/2560

หนา้ 102



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1000 ซ้ือ Potassium citrate 231+Na citrate 195 
tab (Pocitrin) จ านวน 30 กล่อง

16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110059 2/11/2560

1001 ซ้ือ Sevoflurane 250 ml inj (Sevorane) 
จ านวน 10 ขวด

65,377.00 65,377.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110049 2/11/2560

1002 ซ้ือ Skin Marker จ านวน 400 ช้ิน 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110047 2/11/2560

1003 ซ้ือ Sodium chloride 0.9% (refill) 20 
sachets จ านวน 300 กล่อง

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110060 2/11/2560

1004 ซ้ือ Sodium chloride 15 % 100 ml (U 
Enema) จ านวน 1,000 ขวด

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด บริษัท ยูนีซัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110057 2/11/2560

1005 ซ้ือ Syringe Dispos. 10 ml (unlock) จ านวน
 200 กล่อง , Syringe Dispos. 3 ml (unlock)
 จ านวน 200 กล่อง , Syringe Dispos. 5 ml 
(unlock) จ านวน 120 กล่อง

93,304.00 93,304.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110045 2/11/2560

1006 ซ้ือ Triptorelin 11.25 mg inj (Diphereline 
PR) จ านวน 10 Vial

77,992.30 77,992.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110064 2/11/2560

1007 ซ้ือ Vitamin B12 500 mcg tab (Mecze) 
จ านวน 2,000 กล่อง , Vancomycin 500 mg 
inj (Vancogen) จ านวน 300 Vial

85,065.00 85,065.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110065 2/11/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1008 ซ้ือ ขม้ินชัน 400 mg cap (บริสเตอร์ 60 cap) 
จ านวน 500 กล่อง , มะขามป้อม (ยาแก้ไอ) 
120 ml จ านวน 900 ขวด , ยาครีมพญายอ 10
 gm จ านวน 10 หลอด , ประสะไพล 400 mg 
cap (70 cap) จ านวน 30 ขวด

50,110.00 50,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษ์สุข จ ากัด บริษัท รักษ์สุข จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110066 2/11/2560

1009 ซ้ือยา Gabapentin 300 mg (Gabutin) 
จ านวน 200 กล่อง

83,460.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110072 2/11/2560

1010 ซ้ือยา Losartan 50 mg tab (Loranta) 
จ านวน 500 กล่อง

154,080.00 154,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110007 2/11/2560

1011 ซ้ือยา Vitalipid N infant 10 ml 5 กล่อง 7,158.30 7,158.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110046 2/11/2560

1012 จ้างท าใบเบิกของ 200 เล่ม 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110052 2/11/2560

1013 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็มมีเน้นซ์ หจก. เอ็มมีเน้นซ์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110079 3/11/2560

1014 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 5 
รายการ ตามเอกสารแนบ

40,446.00 40,446.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110110 3/11/2560

1015 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จ ากัด บริษัท บิซิคอม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110088 3/11/2560

1016 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110081 3/11/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1017 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110090 3/11/2560

1018 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110080 3/11/2560

1019 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110083 3/11/2560

1020 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,482.00 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110086 3/11/2560

1021 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110089 3/11/2560

1022 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 21,490.00 21,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110087 3/11/2560

1023 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110102 3/11/2560

1024 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 26,400.00 26,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110084 3/11/2560

1025 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110091 3/11/2560

1026 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 29,800.00 29,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110082 3/11/2560

หนา้ 105



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1027 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 31,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110096 3/11/2560

1028 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110085 3/11/2560

1029 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันตาเทก จ ากัด บริษัท ซันตาเทก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110100 3/11/2560

1030 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันตาเทก จ ากัด บริษัท ซันตาเทก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110101 3/11/2560

1031 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 99,500.00 99,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110099 3/11/2560

1032 ซ้ือ Gaviscon liq 150 ml จ านวน 500 ขวด 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110111 3/11/2560

1033 ซ้ือ INSulin RI/NPH30/70u/ml 3 ml 
(Winsulin 30/70) จ านวน 200 กล่อง

63,400.00 63,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110113 3/11/2560

1034 ซ้ือ Ispaghula 5 gm pwd (Mucilin SF) 
จ านวน 500 กล่อง , Ursodeoxycholic acid 
250 mg cap (URSolin) จ านวน 50 กล่อง

96,250.00 96,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110112 3/11/2560

1035 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110077 3/11/2560

1036 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เค.ยู.พี. กรุ๊ป  จ ากัด บริษัท  เค.ยู.พี. กรุ๊ป  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110116 6/11/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1037 ตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 199,000.00 199,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110120 6/11/2560

1038 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110115 6/11/2560

1039 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7,250.00 7,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110117 6/11/2560

1040 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จ านวน 3 
รายการ

82,200.00 82,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ที เพอร์เฟ็คช่ัน จ ากัด บริษัท เอส ที เพอร์เฟ็คช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110015 6/11/2560

1041 จ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์ 199,000.00 199,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110119 6/11/2560

1042 ซ้ือ Alogliptin 25+Pioglitazone 30 mg tab 
(Oseni) จ านวน 100 กล่อง

98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110148 6/11/2560

1043 ซ้ือ Artesunate 50 mg tab จ านวน 10 กล่อง
 , Co Trimoxazole S400+T80 inj 5 ml 
(Bacin) จ านวน 5 กล่อง

8,460.00 8,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110140 6/11/2560

1044 ซ้ือ Aspirin 81 mg (Aspilets) จ านวน 600 
กล่อง

25,800.00 25,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110145 6/11/2560

1045 ซ้ือ Calcium carbonate 1500 mg tab 
(Caltab 1500) จ านวน 200 กล่อง

42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110141 6/11/2560

1046 ซ้ือ Carbamazepine 200 gm (Antafit) 
จ านวน 10 กล่อง

6,950.00 6,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110139 6/11/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1047 ซ้ือ Chloramphenicol 1% Oph Oint 5gm 
จ านวน 720 หลอด

10,087.20 10,087.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110138 6/11/2560

1048 ซ้ือ Cisatracurium 10 mg/5 ml (Nimbex) 
จ านวน 30 กล่อง

21,828.00 21,828.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110159 6/11/2560

1049 ซ้ือ D 5 S/2 1000 ml จ านวน 1,000 ถุง 31,300.00 31,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110143 6/11/2560

1050 ซ้ือ Desmopressin 0.1 mg Tab (Minirin) 
จ านวน 50 ขวด

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110152 6/11/2560

1051 ซ้ือ Donepezil 10 mg (Aricept Evess 10) 
จ านวน 30 กล่อง

98,386.50 98,386.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110149 6/11/2560

1052 ซ้ือ Eletriptan 40 mg (Relpax) จ านวน 100 
กล่อง

17,869.00 17,869.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110153 6/11/2560

1053 ซ้ือ Febuxostat 80 mg (Feburic) จ านวน 10
 กล่อง

23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110160 6/11/2560

1054 ซ้ือ Glove disposible Sterile # 6.5 (S) 
จ านวน 12,000 ซอง

57,600.00 57,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอสเอ็น อินเตอร์เมดิเทค
 จ ากัด

บริษัท พีเอสเอ็น อินเตอร์เมดิเทค 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110125 6/11/2560

1055 ซ้ือ Glucerna 400 gm จ านวน 50 กระป๋อง 19,206.50 19,206.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110130 6/11/2560

1056 ซ้ือ Insulin NPH 100 in/ml 3 ml 
(Winsulin-N) จ านวน 200 กล่อง , Insulin Rl 
100u/ml 10 ml (Insugen R) จ านวน 50 Vial

67,900.00 67,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110126 6/11/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1057 ซ้ือ Magesto F (Mamylase+...) tab จ านวน 
10 กล่อง

6,441.40 6,441.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110128 6/11/2560

1058 ซ้ือ Piperacillin4+Tazobactam0.5g inj 
(Tazocin,Astaz-P) จ านวน 300 Vial

41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110136 6/11/2560

1059 ซ้ือ Ranolazine 500 mg tab (Ranexa) 
จ านวน 20 กล่อง , Pyridostigmine 60 mg 
tab (Mestinon) จ านวน 20 ขวด , Infant 
Food Allergic (HP CMF) (Dumex Hi Q) 
จ านวน 10 กระป๋อง

51,210.20 51,210.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110133 6/11/2560

1060 ซ้ือ Sacubitril 9702/ Valsartan 102.8 mg 
tab (Entresto) จ านวน 20 กล่อง

88,596.00 88,596.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110146 6/11/2560

1061 ซ้ือ Seretid S50+F250mcg/P Accuhaler 60
 dose จ านวน 200 ชุด

98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110134 6/11/2560

1062 ซ้ือ Sertraline 100 mg tab (Zoloft) จ านวน
 25 กล่อง , Parecoxib 40 mg/2ml inj 
(Dynastat) จ านวน 30 กล่อง

69,410.90 69,410.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110131 6/11/2560

1063 ซ้ือ Syringe Filter 0.2 um (Minisart) จ านวน
 2 Pack , Syringe Filter 0.45 um (Minisart)
 จ านวน 2 Pack

11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110129 6/11/2560

1064 ซ้ือผ้าม่านจีบและผ้าม่านรางโค้ง พร้อมอุปกรณ์ 132,000.00 132,000.00 ตกลงราคา ชลบุรีผ้าม่าน ชลบุรีผ้าม่าน คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110017 6/11/2560

1065 1. Zolesronic acid 4mg /5 ml inj 
(Zolennic) 10 Vial

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110156 6/11/2560

2. CefDinir 100 mg cap (Samnir) 50 กล่อง
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1066 1.Co careldopa L100+C25 mg (Sinemet) 
30 กล่อง

54,035.00 54,035.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110167 6/11/2560

2. Bethanechol 10 mg (Ucholine) 50 กล่อง

3. Cephalexin 125 mg /5ml syi 60 ml 
(ZEPLEX) 150 ขวด

1067 1.Colistimethate eq 150 mg inj (Mellistin) 
100 Vial

92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110157 6/11/2560

2. CefTRlaxone 1gm inj(Cef3) 2000 Vial

1068 ซ้ือยา Anastrozole 1 mg tab (Arimidex) 5 
กล่อง

20,865.00 20,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110163 6/11/2560

1069 ซ้ือยา Brimonidine 0.15% e.d 5 ml 
(Alphagan) 200 ขวด

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110164 6/11/2560

1070 ซ้ือยา Co beneldopa 200+50(VOPAR250) 
100 กล่อง

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110166 6/11/2560

1071 ซ้ือยา HPV vac Quadrivalent 0.5 ml 
(Gardasil) 30 dose

65,002.50 65,002.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110168 6/11/2560

1072 ซ้ือยา Hepatitis B vac 1 ml (Euvax-B) 200 
vial

49,220.00 49,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110165 6/11/2560

1073 ซ้ือยา Risperidone 1 mg /1ml 30 ml 
(Risperdal) 60 bot

61,888.80 61,888.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110144 6/11/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1074 ซ้ือยาCyproterone50 mg (Androcur) 30 
กล่อง

72,867.00 72,867.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110137 6/11/2560

1075 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 6รายการ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

38,261.06 38,261.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
 (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110132 6/11/2560

1076 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 6 
รายการ ตามเอกสารแนบ

33,756.36 33,756.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110123 6/11/2560

1077 ซ้ือเคร่ืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110016 6/11/2560

1078 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 6 รายการ ตามเอกสาร
แนบ

83,700.00 83,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110127 6/11/2560

1079 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 6 รายการรายละเอียด
ตามเอกสารแนบ

80,120.00 80,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110147 6/11/2560

1080 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110118 6/11/2560

1081 ขออนุมัติค่าขนย้ายขยะอันตรายไปท าลาย 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110022 13/11/2560

1082 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

PR8000061110199 7/11/2560

1083 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
จ านวน 2 รายการ

19,688.00 19,688.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเลอร์เทค จ ากัด บริษัท แอลเลอร์เทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110200 7/11/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1084 ค่าท่อน้ ายาและสายไฟเมน โครงการปรับเปล่ียน
เคร่ืองปรับอากาศจากกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

68,266.00 68,266.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ มารีน เซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท เอ มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110018 7/11/2560

1085 ซ้ือ Amoxycillin 500 mg cap (GPO Mox)
จ านวน 100 กล่อง , HydroCHLorothiazide 
25 mg (HCTZ) จ านวน 100 กล่อง , 
RIFampicin 450 mg cap จ านวน 20 กล่อง

82,000.00 82,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110187 7/11/2560

1086 ซ้ือ CAPD 10 (1.5% Low Cal) เหลือง 2000
 ml จ านวน 100 ถุง

14,200.00 14,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110185 7/11/2560

1087 ซ้ือ OmePRAzole 20 mg cap (GPO) จ านวน
 1,000 กล่อง

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110190 7/11/2560

1088 ซ้ือ Valsartan 160 mg tab (TaReg) จ านวน 
500 กล่อง

90,415.00 90,415.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110183 7/11/2560

1089 ซ้ือ เวชภัณฑ์ยา จ านวน 12 รายการ ตาม
เอกสารแนบ

87,369.30 87,369.30 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110192 7/11/2560

1090 ซ้ือ1.แอลกอฮอล์ ส าหรับล้างมือ 30 ถุง 0.00 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

0/1/1900 0/1/1900

1091 2.สบู่ฆ่าเช้ือ ขนาด บรรจุ 1000 ML 6 ถุง 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัม เมดิคอล จ ากัด บริษัท ซัม เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110197 7/11/2560

1092 ซ้ือกระดาษเช็ดมือแบบยาว 80 ลัง 72,000.73 72,000.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรด
ด้ิง จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110189 7/11/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1093 ซ้ือยา 21,300.00 21,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110174 7/11/2560

1.Flavoxate 100 mg( U Spa) 20 กล่อง
2. MethiMazole 5 mg teb (Timazol) 50 
กล่อง

1094 ซ้ือยา Carvedilol 12.5 mg (Caraten) 200 
กล่อง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110178 7/11/2560

1095 ซ้ือยา Clopidogrel 75 mg (Apolets)300 
กล่อง

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110176 7/11/2560

1096 ซ้ือยา PREGabalin 25 mg cap (LyRica) 100
 กล่อง

93,090.00 93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110171 7/11/2560

1097 ซ้ือยา Senna 7.5 mg tav (Senokot) 700 
กล่อง

53,928.00 53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110201 7/11/2560

1098 ซ้ือยา Seretide S25+F125mcg/P Evohaler
 120 dose 100 ชุด

46,010.00 46,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110177 7/11/2560

1099 ซ้ือยา Sodium bicarbonate 7.5% inj 50 ml
 4 กล่อง

5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรช่ัน
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110181 7/11/2560

1100 ซ้ือยา Vitamin D2 20000iu cap 
(Calcifeerol , Ergocalciferol) 50 กล่อง

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110202 7/11/2560

1101 ซ้ือยา Zoledronic acid 5 mg/100ml inj 
(Aclasta) 5 vial

62,958.80 62,958.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110172 7/11/2560

หนา้ 113



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1102 ซ้ือยา hdAlteolase(rt-PA) 50 mg 41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110175 7/11/2560

1103 ซ้ือยา hdNOREPlnephrine 4mg/4ml (N 
EPL,Levophed) 200 amp

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110184 7/11/2560

1104 ซ้ือยา hdSODlum Chloride 3% 500 ml 
(NaCl) 100 ขวด

3,200.00 3,200.00 คัดเลือก บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 
จ ากัด (มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110182 7/11/2560

1105 ซ้ือยาhdPOTASsium Cl 20 mEq 10 ml 
(KCL) 10 กล่อง

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110180 7/11/2560

1106 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์  ผงหมึก Lasserjet 1010 
(12A) 6 กล่อง

18,600.00 18,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพ
เม้นท์ จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110195 7/11/2560

1107 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ผงหมึกLasserjet HP CE 
278 A (78A) 30 กล่อง

91,800.00 91,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพ
เม้นท์ จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110193 7/11/2560

1108 1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม 
500 รีม

95,500.00 95,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
 จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110191 7/11/2560

2. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม 
500 รีม

1109 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 16 รายการ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

59,530.52 59,530.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110196 7/11/2560

1110 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 6 รายการ ตามเอกสาร
แนบ

95,350.00 95,350.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110188 7/11/2560

หนา้ 114



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1111 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะควาสตาร์ จ ากัด บริษัท อะควาสตาร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110236 8/11/2560

1112 อุปกรณ์กรองกล่ิน และอุปกรณ์ครอบหน้ากล้อง 23,200.00 23,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110226 8/11/2560

1113 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110235 8/11/2560

1114 ขออนุมัติซ้ือ AV Set online BVM for 5008 
จ านวน 400 เส้น

91,200.00 91,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110230 8/11/2560

1115 ขออนุมัติซ้ือ Bibag 900 g. For 5008 จ านวน 
700 ถุง

94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110219 8/11/2560

1116 ขออนุมัติซ้ือ Diasteril 6L. จ านวน 20 แกลลอน 35,160.00 35,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110232 8/11/2560

1117 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Harddisk) 1
 TB SATA-III จ านวน 2 อัน

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110212 8/11/2560

1118 ซ้ือ Cast Gypsum - เฝือกปูน 4x3 yds (เฝือก
ปูน POP เซ็ทตัวเร็วพิเศษ 24x4''x3Yds) 
จ านวน 10 กล่อง , Cast Gypsum - เฝือกปูน 
6x3 yds (เฝือกปูน POP เซ็ทตัวเร็วพิเศษ 
24x6''x3Yds) จ านวน 10 กล่อง

13,694.40 13,694.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110207 8/11/2560

1119 ซ้ือ Collar เฝือกพยุงคอชนิดปรับได้ ผู้ใหญ่ 
(PERFIT ACE) จ านวน 24 ช้ิน

31,200.00 31,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110208 8/11/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1120 ซ้ือ Conform 2x5 yds (Elastic gauze 5 
cmx4.5 m ผ้าพันแผลแบบยืดได้ขนาด 2 น้ิว) 
จ านวน 120 โหล , Conform 4x5 yds 
(Elastic gauze 10 cmx4.5 m ผ้าพันแผล
แบบยืดได้ขนาด 4 น้ิว) จ านวน 300 โหล

62,402.40 62,402.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท 4747 จ ากัด บริษัท 4747 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110205 8/11/2560

1121 ซ้ือ Fixomull 2x10 yds จ านวน 200 ม้วน 35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110210 8/11/2560

1122 ซ้ือ I closed suction #5 FR (TRACH CARE 
PED Y 5FR) จ านวน 1 กล่อง , I closed 
suction #7 FR (TRACH CARE PED Y 7 FR) 
จ านวน 1 กล่อง , I closed suction #10 FR 
(TRACH CARE PED Y 10FR) จ านวน 1 กล่อง

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จ ากัด บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110206 8/11/2560

1123 ซ้ือ IV set for pump (Baxter) IV Solution 
Administration Set จ านวน 500 ช้ิน , 
เคร่ืองช่วยเดินชนิด 4 ขา (Walker) จ านวน 24
 ช้ิน

38,669.80 38,669.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110213 8/11/2560

1124 ซ้ือ LS Support (เฝือกพยุงระดับเอว) #XXL 
จ านวน 36 ช้ิน , Arm Sling (สายคล้องแขน)
 #M จ านวน 60 ช้ิน , Knee-O Support #M 
จ านวน 36 ช้ิน

28,320.00 28,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110209 8/11/2560

1125 ซ้ือ Renal Biopsy Needle #14 9 cm (เข็ม
เจาะและเก็บตัวอย่างช้ินเน้ือ #14Gx90mm.) 
จ านวน 10 ช้ิน

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดสเต็ป จ ากัด บริษัท เมดสเต็ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110204 8/11/2560

1126 ซ้ือ Tenofovir (TDF) 300 mg tab จ านวน 
100 ขวด , ยาอมมะแว้ง (รสธรรมดา) จ านวน 
100 กล่อง , Sertaline 50 mg tap 
(Sertraline GPO) จ านวน 300 กล่อง

77,900.00 77,900.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110216 8/11/2560

หนา้ 116



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1127 ซ้ือผงซักฟอก/น้ ายาปรับผ้านุ่ม 13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรด
ด้ิง จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110229 8/11/2560

1128 ซ้ือยา Pentoxi[hylline 400 mg tab 
(Cerator) 20 กล่อง

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110217 8/11/2560

1129 ซ้ือยาVitamin B complex tab (B CO-ED) 
30 box

6,580.50 6,580.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110215 8/11/2560

1130 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,671.00 5,671.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลีธนกิจ ร้าน ลีธนกิจ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110233 8/11/2560

1131 ซ้ือวัสดุตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของ
เคร่ืองอัลตร้าโซนิกส์

3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นจี โปรเกรสซีฟ จ ากัด บริษัท เอ็นจี โปรเกรสซีฟ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110227 8/11/2560

1132 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 6 
รายการ

35,320.00 35,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท 
จ ากัด

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110203 8/11/2560

1133 ซ้ือวัสดุห่อเคร่ืองมือ 25,145.00 25,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110242 8/11/2560

1134 ซ้ืออุปกรณ์เข้าคลังไว้เบิกไปซ่อม 14,856.95 14,856.95 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110238 8/11/2560

1135 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อขนาด 0.7 คิว พร้อม
อุปกรณ์

5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110241 8/11/2560

1136 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 9 รายการ ตามเอกสาร
แนบ

89,234.00 89,234.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110218 8/11/2560

หนา้ 117



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1137 ซ้ือไนตรัสอ๊อกไซด์ 7,276.00 7,276.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110240 8/11/2560

1138 อีอกซิเจนชนิดท่อ 2 ชนิด 7,158.30 7,158.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110231 8/11/2560

1139 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110234 8/11/2560

1140 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7,325.00 7,325.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110247 9/11/2560

1141 ซ้ือยา Simvastatin 20 mg tab (Bestatin) 
จ านวน 500 กล่อง

250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110020 9/11/2560

1142 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110246 9/11/2560

1143 ซ้ือ AdeNOsine 6 mg/2ml (Adenocor) 
จ านวน 5 กล่อง

13,150.30 13,150.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110265 10/11/2560

1144 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ ผงหมึก Lasserjet
 HP83 XC Black Toner For Pro MEP 
M127FN 30 กล่อง

87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพ
เม้นท์ จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110257 10/11/2560

1145 ซ้ือ EXTENSION TUBE 18'' จ านวน 10,000 
เส้น

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110249 10/11/2560

1146 ซ้ือ FBC (Fe+Folic+Vit+Mineral) จ านวน 10
 ขวด

4,772.20 4,772.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110259 10/11/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1147 ซ้ือ Hista Oph e.d 10 ml (Allergis) จ านวน 
600 ขวด

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110260 10/11/2560

1148 ซ้ือ Melatonin 2 mg tab (Circadin) จ านวน 
50 กล่อง

36,112.50 36,112.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110262 10/11/2560

1149 ซ้ือ Opsite Post Op 9.5x8.5 cm จ านวน 50
 กล่อง

43,870.00 43,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110252 10/11/2560

1150 ซ้ือ Paliperidone 100 mg inj (Invega 
Sustenna) จ านวน 2 syringe

14,626.90 14,626.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110261 10/11/2560

1151 ซ้ือ Phospholipids 300 mg cap (Essential 
Forte) จ านวน 50 กล่อง

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110263 10/11/2560

1152 ซ้ือ Transfusion Set (ชุดให้เลือด) จ านวน 
1,000 ชุด , Urine bag 2000 ml (ชุดถุง
ปัสสาวะแบบเดรนล่าง) จ านวน 2,000 ชุด

57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110256 10/11/2560

1153 ซ้ือ Urinometer Set (Uriofix) ยูโนมิเตอร์ 
เซฟดีพลัส 110 ซม. จ านวน 200 ช้ิน

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110250 10/11/2560

1154 ซ้ือ Vitamin K1 2 mg/0.2 ml oral sol 
(Konakion,Phytomenadione) จ านวน 30 
กล่อง

3,338.40 3,338.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110264 10/11/2560

1155 ซ้ือ Wound Drain..200 ml (Redon Bottle 
200 cc.) จ านวน 60 ชุด , Wound Drain..400
 ml (Redon Bottle 400 cc.) จ านวน 120 ชุด
 , Silicone Reservoir 400 cc (Silicone 
Evacuator 400 cc) จ านวน 12 ชุด

30,960.00 30,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110251 10/11/2560

หนา้ 119



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1156 ซ้ือ i Bacteria filter (Electrostatic Filter 
CareStar 30) จ านวน 400 ช้ิน

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110255 10/11/2560

1157 ซ้ือ ET tube # 3.0 (uncuffed) จ านวน 20 ช้ิน 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110254 10/11/2560

1158 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จ ากัด บริษัท ทันตสยาม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110276 13/11/2560

1159 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 5 รายการ รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ

11,293.00 11,293.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110275 13/11/2560

1160 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับ
ผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด จ านวน 4 รายการ

256,800.00 256,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110025 13/11/2560

1161 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับ
ผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือดแดงใหญ่โปร่งพอง 
จ านวน 3 รายการ

495,000.00 495,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คุ้ก เมดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท คุ้ก เมดิคอล (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110023 13/11/2560

1162 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับ
ผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือดแดงใหญ่โปร่งพอง 
จ านวน 4 รายการ

431,000.00 431,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คุ้ก เมดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท คุ้ก เมดิคอล (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110024 13/11/2560

1163 1. Augmentin E.S. sus(A600+C42.9/5ml) 
50 ml 30 ขวด

29,104.00 29,104.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110286 13/11/2560

2. fluticsone 125 mcg evo 120d 
(Flixotide) 50 ขวด

1164 1. MTV tab (Multivitamin) 20 กล่อง 26,576.00 26,576.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110280 13/11/2560

2.lactulose 66.75%syr 100 ml (laevolac)

หนา้ 120



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

3. Charcoal powder 5gm (Ca R Bon) 10 
กล่อง

1165 1.Sulprostone 0.50 mg/2ml inj (Nalador)
 1 กล่อง

2,343.30 2,343.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110272 13/11/2560

2. Sulprostone 0.50 mg /2 ml inj 
(Nalador) 1 กล่อง

1166 1.Ytp พริกเจล 35 gm (Capsika gel) 300 
หลอด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110270 13/11/2560

2.Ytp พริกเจล 35 gm (Capsika gel) 15 
หลอด

1167 hdAZAthioprine 50 mg (lmuprin) 50 กล่อง 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110283 13/11/2560

1168 ซ้ือ DicloXACillin 62.5mg/5ml sy (diclox) 
200 ขวด

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110284 13/11/2560

1169 ซ้ือ Film Tegaderm #1624 (6x7 cm) 
จ านวน 50 กล่อง

45,635.50 45,635.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110266 13/11/2560

1170 ซ้ือ Fludrocortusone 0.1 mg tab (Florinef)
 10 ขวด

5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110285 13/11/2560

1171 ซ้ือ Indomethacin0.8%50 ml (Elmetacin 
Spray)200 ขวด

25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110290 13/11/2560

1172 ซ้ือ Oxytocin 10 iu/1ml inj (Synthocinon) 
5 กล่อง

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110273 13/11/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1173 ซ้ือ Poly Oph eye/ear Drop  5 ml 50 โหล 14,100.00 14,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110287 13/11/2560

1174 ซ้ือ Selenium sulfide 2.5% sus 120 ml 
(Selfide) 20 ขวด

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) 
จ ากัด

บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110288 13/11/2560

1175 ซ้ือ Sertraline 50 mg tab (SerLIFt) 300 
กล่อง

28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110282 13/11/2560

1176 ซ้ือ Sodium hypochlorite 5 gm (Virgon) 5
 กล่อง

9,501.60 9,501.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110271 13/11/2560

1177 ซ้ือBetahistine diHCI 24 mg (BetaSerc) 
300 กล่อง

86,670.00 86,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110269 13/11/2560

1178 ซ้ือleuPROrelin 3.75 mg inj (Enantone) 15
 vial

74,937.45 74,937.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110267 13/11/2560

1179 ซ้ือยา Sitagliptin 100 mg Tablet (Januvia) 
จ านวน 500 กล่อง

457,425.00 457,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110021 13/11/2560

1180 ขอถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโรงพยาบาล 9,184.50 9,184.50 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110029 14/11/2560

1181 ซ้ือยา Nicergoline 10 mg tab (Sermion) 
จ านวน 300 กล่อง

110,745.00 110,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110049 14/11/2560

1182 ซ้ือยา Oseltamivir 75 mg cap (GPO A Flu)
 จ านวน 20 กล่อง

125,000.00 125,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110388 14/11/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1183 ซ้ือยา Risedronate 150 mg tab (Actonel 
150) จ านวน 300 กล่อง

256,800.00 256,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110044 14/11/2560

1184 ซ้ือยา Rosuvastatin 10 mg tab (Vivacor) 
จ านวน 400 กล่อง

192,172.00 192,172.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110058 14/11/2560

1185 ซ้ือยา Sevelamer carbonate 800 mg tab 
(Renvela) จ านวน 100 กล่อง

176,550.00 176,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110040 14/11/2560

1186 ซ้ือยา Silodosin 4 mg tab (Urief) จ านวน 
400 กล่อง

179,760.00 179,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110027 14/11/2560

1187 ซ้ือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา จ านวน 5 รายการ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

10,479.00 10,479.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จ ากัด บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110300 14/11/2560

1188 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 103,790.00 103,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110060 14/11/2560

1189 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 5 รายการ รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ

35,200.00 35,200.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110340 14/11/2560

1190 ซ่อมเสารับ-ส่งสัญญาณวิทยุส่ือสาร 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิเดช แดงสัมฤทธ์ิ นายสิทธิเดช แดงสัมฤทธ์ิ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110075 22/11/2560

1191 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 123,050.00 123,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110035 14/11/2560

1192 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 128,400.00 128,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110041 14/11/2560

หนา้ 123



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1193 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 140,277.00 140,277.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110037 14/11/2560

1194 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 144,664.00 144,664.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110030 14/11/2560

1195 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 169,060.00 169,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110039 14/11/2560

1196 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 269,640.00 269,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110032 14/11/2560

1197 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 308,160.00 308,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110042 14/11/2560

1198 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110304 14/11/2560

1199 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110301 14/11/2560

1200 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110305 14/11/2560

1201 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,696.00 13,696.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110303 14/11/2560

1202 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110309 14/11/2560

หนา้ 124



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1203 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 27,600.00 27,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110302 14/11/2560

1204 ขออนุมัติค่าจ้างบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองอัลตร้า
ซาวด์ TUS-A300 S/N : W1D12Y2929

125,000.00 125,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110063 14/11/2560

1205 ขออนุมัติค่าบริการบ ารุงรักษาส าหรับเคร่ือง
แปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล 
ย่ีห้อ Konica Minoltan รุ่น Regius 210 (S/N
 : 120201060 และ S/N : 120201061)

248,240.00 248,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110065 14/11/2560

1206 ขออนุมัติค่าบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองอัลตร้า
ซาวด์ TUS-A500 S/N : W5B1522422

125,000.00 125,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110059 14/11/2560

1207 ขออนุมัติค่าบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรย์ 
ย่ีห้อ TOSHIBA KXO-80S S/N : K9C1282026

143,000.00 143,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110064 14/11/2560

1208 ขออนุมัติค่าบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรย์ 
ย่ีห้อ TOSHIBA KXO-80S S/N:K9C1282025

143,000.00 143,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110062 14/11/2560

1209 ขออนุมัติซ้ือ Stethoscope หูฟังแพทย์ จ านวน
 2 เส้น

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ที เพอร์เฟ็คช่ัน จ ากัด บริษัท เอส ที เพอร์เฟ็คช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110323 14/11/2560

1210 ขออนุมัติซ้ือรถเข็น Super Market จ านวน 2 
คัน

23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110028 14/11/2560

1211 ขออนุมัติซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์Printer ย่ีห้อ 
panasonic รุ่น KX-FL802 รายการตามใบ
เสนอซ้ือจ้างดังแนบ

7,265.00 7,265.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110308 14/11/2560

หนา้ 125



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1212 ค่าบริการเคร่ืองเลเซอร์ธูเล่ียม และค่าบริการ
สลายน่ิว

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ 
เซอร์วิสเซส จ ากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110069 17/11/2560

1213 จ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารวิจัย
ทางการแพทย์

385,500.00 385,500.00 คัดเลือก บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จ ากัด บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110034 14/11/2560

1214 1. Thiopental 1000mg inj (Pentothai) 20 
vial

2.Omeprazole 40 mg inj (Solcer) 1000 
vial

51,188.60 51,188.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110299 14/11/2560

1215 ซ้ือ 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110326 14/11/2560

1.Lorazepam 0.5 mg tab 20 กล่อง
2. Lorazepam 1.0 mg tab 20 กล่อง

1216 1.N.S.S 0.45% 1000 ml
2.TPN Amino Acid 7.2% 500 ml inj 
(Kidmin)50 ถุง

20,213.00 20,213.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110345 14/11/2560

1.N.S.S09%2000 ML 200 ถุง
2.glucose 50% 50 ml 600 vial

1217 3. D5W  500 ml 120 ถุง 26,240.00 26,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110325 14/11/2560

1218 ซ้ือ 7,225.00 7,225.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110295 14/11/2560

1.Roxithromycin 150 mg tab (Coroxin) 50
 กล่อง2
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

2.Doxcycline 100 mg (Doxycom) 10 กล่อง

1219 ซ้ือ DicloF ENac 1% 30 gm gel (Difelene) 
1000หลอด

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110332 14/11/2560

1220 ซ้ือ Doxazosin 4 mg (Pencor) จ านวน 200 
กล่อง

51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110366 14/11/2560

1221 ซ้ือ Gentamicin 80 mg/2 ml inj 
(Miramycin) จ านวน 5 box

3,890.00 3,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110370 14/11/2560

1222 ซ้ือ HYDROXYChloroquine 200 mg 
(HYdroQuin) 100 tab

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติ
คอลส์ จ ากัด

บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110310 14/11/2560

1223 ซ้ือ IV Catheter #22Gx1 น้ิว จ านวน 40 
กล่อง , IV Catheter #24Gx3/4 น้ิว จ านวน 
40 กล่อง

72,760.00 72,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110314 14/11/2560

1224 ซ้ือ Intrasite gel 25 gm จ านวน 100 หลอด , 
Iruxol 15 gm (clostridiopeptidaseA) 
จ านวน 30 หลอด

49,006.00 49,006.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110316 14/11/2560

1225 ซ้ือ Memantine HCl 10 gm tab (Memo 
10) จ านวน 100 กล่อง

58,800.00 58,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110368 14/11/2560

1226 ซ้ือ Mometasone 50 mcg nasal spray 
140d (NasonexAQ) จ านวน 100 ชุด

77,575.00 77,575.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110362 14/11/2560

1227 ซ้ือ Oxybutynin 5 mg tab (Diutropan) 
จ านวน 50 กล่อง

37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์
 จ ากัด

บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110364 14/11/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1228 ซ้ือ Pancreatin200+simethicone20 tab 
(Gaszym) จ านวน 20 กล่อง

19,987.60 19,987.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110371 14/11/2560

1229 ซ้ือ Peginterferon al 2a 180mcg/0.5 ml 
(Pegasys) จ านวน 20 syringe

62,980.20 62,980.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110358 14/11/2560

1230 ซ้ือ Propofol 200 mg/20 ml inj (Fresofol) 
จ านวน 50 กล่อง

26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110355 14/11/2560

1231 ซ้ือ Saw palmetto160+Sting nettle 120 
mg cap (Prostagutt) 30 กล่อง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110343 14/11/2560

1232 ซ้ือ THyroxine 100 mcg tab (Thyositf) 50 
กล่อง

7,250.00 7,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110333 14/11/2560

1233 ซ้ือ Topiramate 50 mg tab (Topamax) 
จ านวน 30 กล่อง

45,044.40 45,044.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110349 14/11/2560

1234 ซ้ือ Vitamin B 6 100  mg tab 
(Pyridoxine,Besix) 40 กล่อง

20,000.01 20,000.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท จรูญเภสัช จ ากัด บริษัท จรูญเภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110297 14/11/2560

1235 ซ้ือ Water for injection 10 ml (SWI) 200 
กล่อง

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110296 14/11/2560

1236 ซ้ือ hdCisatracurium 10 mg /5 
ml(Nimbex) 100 กล่อง

72,760.00 72,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110339 14/11/2560

1237 ซ้ือDegarelix120 mg (Firmagon)2syr/box 
(จ่ายท้ังกล่อง) 2box

26,322.00 26,322.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110344 14/11/2560

หนา้ 128



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1238 ซ้ือFluoresscein Paper 3 กล่อง 5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาย เซอร์จิคอล จ ากัด บริษัท อาย เซอร์จิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110341 14/11/2560

1239 ซ้ือHydrocortisone 10 mg tab (Cortef) 20 
ขวด

22,684.00 22,684.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110335 14/11/2560

1240 ซ้ือLevofloxacin $250 mg/50ml 
inj(CRAvit) 200 vial

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110294 14/11/2560

1241 ซ้ือPreGABalin 75 mg cap (Brillior) 60 กล่อง 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110334 14/11/2560

1242 ซ้ือValsartan160+AMLodipine5mg tab 
(Dafiro) 300 กล่อง

62,916.00 62,916.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110337 14/11/2560

1243 ซ้ือhdLithium carbonate 300 mg cap 
(Licarb) 5 กล่อง

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110336 14/11/2560

1244 ซ้ือยา Azilsartan medoxomil 40 mg tab 
(Edarbi) จ านวน 400 กล่อง

195,596.00 195,596.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110052 14/11/2560

1245 ซ้ือยา Denosumab 60 mg inj (Prolia)ฉร 
จ านวน 16 vial

184,553.60 184,553.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110033 14/11/2560

1246 ซ้ือยา Duloxetine 30 mg (Cymbalta) 
จ านวน 100 กล่อง

128,400.00 128,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110056 14/11/2560

1247 ซ้ือยา Entecarvir 0.5 mg (Baraclude) 
จ านวน 25 กล่อง

167,187.50 167,187.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110057 14/11/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1248 ซ้ือยา Epoetin beta 5000 iu (Recormon) 
จ านวน 23 กล่อง

195,354.18 195,354.18 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110061 14/11/2560

1249 ซ้ือยา Ertapenam 1 gm (Invanz) จ านวน 
300 vial

295,320.00 295,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110036 14/11/2560

1250 ซ้ือยา Etoricoxib 60 mg (Arcoxia) จ านวน 
200 กล่อง

173,768.00 173,768.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110045 14/11/2560

1251 ซ้ือยา Etorivoxib 90 mg (Arcoxia) จ านวน 
200 กล่อง

181,258.00 181,258.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110046 14/11/2560

1252 ซ้ือยา Hyaluronate Na 20 mg/2 ml inj 
(Hyalgan) จ านวน 80 ไซร้ิง

184,040.00 184,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110043 14/11/2560

1253 ซ้ือยา Mirabegron 50 mg tab (Betmiga) 
จ านวน 200 กล่อง

359,520.00 359,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110047 14/11/2560

1254 ซ้ือยา Montelukast 5 mg tab (Singulair) 
จ านวน 300 กล่อง

179,760.00 179,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110048 14/11/2560

1255 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 2,375.00 2,375.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศิริราช คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110396 15/11/2560

1256 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,274.20 3,274.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110404 15/11/2560

1257 ขอถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโรงพยาบาล 5,435.00 5,435.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110073 21/11/2560

หนา้ 130



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1258 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองวัดความดันปรอทแบบต้ังพ้ืน
พร้อมล้อเล่ือน จ านวน 2 เคร่ือง

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โนเบิล เมด แอนด์ เทค หจก. โนเบิล เมด แอนด์ เทค คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110067 15/11/2560

1259 จ้างท าแผ่นพับ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง กมลศิลป์การพิมพ์ กมลศิลป์การพิมพ์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110079 23/11/2560

1260 ซ้ือ Donepezil 23 mg tab (Aricept 23) 
จ านวน 20 กล่อง

65,591.00 65,591.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110408 15/11/2560

1261 ซ้ือ Finasteride 5 gm tab (Firide) จ านวน 
405 กล่อง

60,669.00 60,669.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110402 15/11/2560

1262 ซ้ือ Needle disposible # 21Gx1/2 จ านวน 
200 กล่อง , Syringe Dispos. 20 ml (unlock)
 จ านวน 120 กล่อง

36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110394 15/11/2560

1263 ซ้ือ Propylthiouracil 50 mg tab (PTU) 
จ านวน 20 กล่อง , Zinc paste 5 gm (Nappy
 Hippo) จ านวน 30 โหล

9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110406 15/11/2560

1264 ซ้ือ Silver sulfadiazi,1% cream 25 gm 
(Silvex) จ านวน 300 หลอด , SimETHicone 
40 my/0.6 ml drop 15 ml (Air X) จ านวน 
100 ขวด , Silver sulfadiazi,1% cream 250
 gm (Sukvex) จ านวน 50 กระปุก

24,152.00 24,152.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110405 15/11/2560

1265 ซ้ือ Silymarin 140 mg tab (Samarin) 
จ านวน 50 กล่อง , ATEnolol 50 mg 
(Prenolol) จ านวน 300 กล่อง

55,700.00 55,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110399 15/11/2560

1266 ซ้ือ Sulperazon 1.5 gm (CPZ1+SBT0.5) 
(Sulcef) จ านวน 100 Vial

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110400 15/11/2560

หนา้ 131



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1267 ซ้ือยา Vildagliptin 50+ MFM1000 mg tab 
(GalvusMet) จ านวน 300 กล่อง

367,224.00 367,224.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110066 15/11/2560

1268 ซ้ือล้อเตียงเข้าคลัง 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110403 15/11/2560

1269 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสาร
แนบ

49,487.50 49,487.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110407 15/11/2560

1270 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 88,592.00 88,592.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110395 15/11/2560

1271 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110415 16/11/2560

1272 ขออนุมัติซ้ือ 11FRx15 CM(6'') Side By Side 
IJ DBL Temporary Set จ านวน 30 ชุด

84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110413 16/11/2560

1273 ขออนุมัติซ้ือ15.5FRx28CM (11'') Titan HD 
Catheter Set จ านวน 10 ชุด

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110414 16/11/2560

1274 ซ้ือ Desmopressin 4 mcg/1 ml inj (Minirin)
 จ านวน 10 กล่อง

27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110418 16/11/2560

1275 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 4 
รายการ ตามเอกสารแนบ

47,075.72 47,075.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
 (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110411 16/11/2560

1276 ซ้ือ Oto S.M. ear drop 5 ml จ านวน 50 ขวด 2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110419 16/11/2560

หนา้ 132



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1277 ซ้ือ Potassium NaHCi 280 gm pwd (Uralyt
 U) จ านวน 30 กระป๋อง/BOTT

16,627.80 16,627.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110420 16/11/2560

1278 ซ้ือ Racecadotril 30 mg pwd (Hidrasec) 
จ านว 20 กล่อง

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110421 16/11/2560

1279 ซ้ือ Glucosamine 500 mg (Glucosa) จ านวน
 250 กล่อง

87,500.00 87,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110416 16/11/2560

1280 ขออนุมัติซ้ือRO membrane ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4 น้ิว ความยาว 40 น้ิว

126,000.00 126,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.โอ.โซเชียล จ ากัด บริษัท อาร์.โอ.โซเชียล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110070 17/11/2560

1281 จ้างเหมาบริการป้องกันและก าจัดปลวก แมลง
หว่ี แมลงวัน แมลงสาบ และหนู

143,000.00 143,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส 
(2009) จ ากัด

บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110072 21/11/2560

1282 ซ้ือ Acetar 1000 ml (A.N.B) จ านวน 200 ขวด 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110442 20/11/2560

1283 ซ้ือ Clotrimazole 1% ear,d 15 ml (Candid)
 จ านวน 20 ขวด

1,060.00 1,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ 
จ ากัด

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110441 20/11/2560

1284 ซ้ือ Foley Cather 2 way #10 จ านวน 20 ช้ิน
 , Foley Cather 2 way #22 จ านวน 100 ช้ิน
 , Fixomull 4x10 yds จ านวน 120 กล่อง

52,665.40 52,665.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110432 20/11/2560

1285 ซ้ือ Isosorbide 5 mg tab (Isorem) จ านวน 
15 กล่อง

914.85 914.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110434 20/11/2560

1286 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

PR8000061110428 20/11/2560

หนา้ 133



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1287 ซ้ือ Magnesium (OH) 8% 240 ml sus (MM)
 จ านวน 300 ขวด

6,099.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110438 20/11/2560

1288 ซ้ือ Octreotide 100 mcg/1 ml inj (Octride)
 จ านวน 200 amp

36,600.00 36,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติ
คอลส์ จ ากัด

บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110437 20/11/2560

1289 ซ้ือ hdVincristine 2 mg/2 ml inj (V.C.S.) 
จ านวน 20 Vial

4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110439 20/11/2560

1290 ซ้ือกระดาษต่อเน่ืองขนาด 9*11 2 P จ านวน 30
 กล่อง

17,334.00 17,334.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110429 20/11/2560

1291 ซ้ือ LoraTAdine 10 mg tab (Carinose) 
จ านวน 150 กล่อง

6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110435 20/11/2560

1292 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 8,733.00 8,733.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110477 21/11/2560

1293 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 5 
รายการ ตามเอกสารแนบ

37,340.00 37,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท 
จ ากัด

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110500 21/11/2560

1294 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110475 21/11/2560

1295 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110474 21/11/2560

1296 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110485 21/11/2560

หนา้ 134



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1297 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110482 21/11/2560

1298 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110481 21/11/2560

1299 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110479 21/11/2560

1300 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,700.00 11,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จ ากัด บริษัท บิซิคอม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110492 21/11/2560

1301 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 26,360.00 26,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิป
เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์
 (ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110496 21/11/2560

1302 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 26,700.00 26,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110493 21/11/2560

1303 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 26,900.00 26,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพ
พลายส์ จ ากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110489 21/11/2560

1304 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110486 21/11/2560

1305 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 31,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110495 21/11/2560

1306 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 31,920.00 31,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110487 21/11/2560

หนา้ 135



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1307 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 41,400.00 41,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110480 21/11/2560

1308 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 43,870.00 43,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110488 21/11/2560

1309 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 55,100.00 55,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพ
พลายส์ จ ากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110491 21/11/2560

1310 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110497 21/11/2560

1311 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 99,500.00 99,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110494 21/11/2560

1312 ขอซ้ืออุปกรณ์เดินสายสัญญาณเครือข่าย 2,330.00 2,330.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110470 21/11/2560

1313 ขอถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโรงพยาบาล 3,639.00 3,639.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110080 23/11/2560

1314 ขออนุมัติซ้ือ  Syringe for Mallinckrodt 200
 ml จ านวน 200 Set

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สีมา-เมดิก จ ากัด บริษัท สีมา-เมดิก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110473 21/11/2560

1315 ค่าบริการสลายน่ิว 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโรแลด จ ากัด บริษัท ยูโรแลด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110081 24/11/2560

1316 ซ้ือ Cetirizine 10 mg tab (Ormist) จ านวน 
100 กล่อง

14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110463 21/11/2560

หนา้ 136



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1317 ซ้ือ Cold Hot Pack จ านวน 200 อัน , 
Syringe Glass 50 ml. (Irrigate) จ านวน 4 โหล

34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110499 21/11/2560

1318 ซ้ือ Electrode Pad (Red Dot - 2238) 
เรดดอทโฟม ส าหรับผู้ใหญ่ จ านวน 40 แพ็ค

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110501 21/11/2560

1319 ซ้ือ Glove (Maxitex) #605 มีแป้ง จ านวน 20
 กล่อง , Glove (Maxitex) #7.0 มีแป้ง จ านวน
 20 กล่อง , Glove (Sensiflex) #7.0 ไม่มีแป้ง
 จ านวน 20 กล่อง

47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110498 21/11/2560

1320 ซ้ือ HYDROXYChloroquine 200 mg 
(HYdroQuin) จ านวน 100 กล่อง

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติ
คอลส์ จ ากัด

บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110459 21/11/2560

1321 ซ้ือ Ibuprofen 200 mg (Rabufen200) 
จ านวน 5 ขวด , Povidone Iodine Scrub 
450ml (Betamed Scrub) จ านวน 240 bot ,
 Povidone Iodine Soln 200ml (Betamed 
Soin) จ านวน 500 bot

51,541.90 51,541.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110460 21/11/2560

1322 ซ้ือ Indometacin 25 mg (Indometacin) 
จ านวน 10 ขวด

2,000.90 2,000.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110444 21/11/2560

1323 ซ้ือ Mycophenolate mofetil 250 mg cap 
(ImmuCept) จ านวน 30 กล่อง

66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110462 21/11/2560

1324 ซ้ือ N.S.S. Irrigate 100 ml (น้ าเกลือล้างแผล) 
จ านวน 1000 ขวด , Acetar 1000 ml (A.N.B)
 จ านวน 200 ถุง

32,800.00 32,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110466 21/11/2560

หนา้ 137



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1325 ซ้ือ Paracetamol 250 mg/5 ml sus 60 ml 
(Sara forte) จ านวน 1000 กล่อง

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110458 21/11/2560

1326 ซ้ือ Permethrin 1% w/w 30 ml (A-Scalp 
Lotion) จ านวน 20 ขวด

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110467 21/11/2560

1327 ซ้ือ Prucalopride 2 mg tab (Resolor) 
จ านวน 10 box

15,579.20 15,579.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110461 21/11/2560

1328 ซ้ือ Suavi #2/0-X/26 mm (Novasorb) 
จ านวน 12 โหล , Sunny #3/0-C/24 
(Sofilon) จ านวน 20 โหล , Sunny #
4/0-C/19 (Sofilon) จ านวน 20 โหล , Sunsi
 #3/0-r/20 (Thysilk) จ านวน 20 กล่อง

56,710.00 56,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110456 21/11/2560

1329 ซ้ือ Yeast S.boulardii 282.5 mg (Bioflor 
250) จ านวน 15 กล่อง

3,819.90 3,819.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110469 21/11/2560

1330 ซ้ือleuPROrelin 11.25 mg inj (Enantone) 
10 vial

77,992.30 77,992.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110490 21/11/2560

1331 ซ้ือยา Baclofen 10 mg tab (Baclosal)(บา
โคลซอล 10 มก.) จ านวน 100 กล่อง

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110452 21/11/2560

1332 ซ้ือยา Cefuroxime 250 mg tab (Furoxime)
 จ านวน 100 กล่อง

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110453 21/11/2560

1333 ซ้ือยา Chlorhexidine 5% (gallon) จ านวน 
10 แกลลอน

8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110449 21/11/2560

หนา้ 138



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1334 ซ้ือยา Fusidic acid/Hdcs cream 5 gm 
(Fucidin H)(ฟิวซิดิน เอช ครีม 5 กรัม) จ านวน
 30 หลอด

2,953.20 2,953.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110472 21/11/2560

1335 ซ้ือยา Mosapride 5 mg tab (Gasmotin) 
จ านวน 50 กล่อง

19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110454 21/11/2560

1336 ซ้ือยา ORS 3.3 gm pdr (ROF Minera) 
จ านวน 100 กล่อง

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110484 21/11/2560

1337 ซ้ือยา Obimin AZ tab จ านวน 500 ขวด 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110450 21/11/2560

1338 ซ้ือยา Rabeprazole 20 mg tab (Pariet) 
จ านวน 9 pack

95,337.00 95,337.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110443 21/11/2560

1339 ซ้ือยา Sodium Bicarbonate 300 mg tab 
(Sodamint) จ านวน 100 ขวด/กล่อง

7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110447 21/11/2560

1340 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2,090.00 2,090.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110476 21/11/2560

1341 ซ้ือ Cast Webril ส าลีรองเฝือกปูน 4x4 yds 
จ านวน 100 โหล

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110509 22/11/2560

1342 ซ้ือผงหมึก Kyocera  TK-1114  20 กล่อง 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110505 22/11/2560

1343 ซ้ือ hdDOBUtamine 250 mg/ 20 ml inj 
โดบู 100 vial

11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110507 22/11/2560

หนา้ 139



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1344 ซ้ือ Kaltostat 10x20 Cm. จ านวน 20 กล่อง 23,754.00 23,754.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110510 22/11/2560

1345 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 930.00 930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

บริษัท ไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์ปอเรช่ัน
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110517 23/11/2560

1346 ซ้ือแก๊สถังใหญ่ 51,975.00 51,975.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส บางแสนแก๊ส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110567 23/11/2560

1347 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110548 23/11/2560

1348 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,120.00 6,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110544 23/11/2560

1349 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110536 23/11/2560

1350 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110538 23/11/2560

1351 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110541 23/11/2560

1352 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110545 23/11/2560

1353 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110539 23/11/2560

หนา้ 140



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1354 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110563 23/11/2560

1355 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110564 23/11/2560

1356 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110547 23/11/2560

1357 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110540 23/11/2560

1358 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110535 23/11/2560

1359 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110559 23/11/2560

1360 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110565 23/11/2560

1361 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110533 23/11/2560

1362 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110561 23/11/2560

1363 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110558 23/11/2560

หนา้ 141



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1364 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110560 23/11/2560

1365 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัม เมดิคอล จ ากัด บริษัท ซัม เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110530 23/11/2560

1366 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110521 23/11/2560

1367 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,400.00 7,400.00 เฉพาะเจาะจง นานาเวชภัณฑ์ นานาเวชภัณฑ์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110523 23/11/2560

1368 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110520 23/11/2560

1369 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

PR8000061110527 23/11/2560

1370 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟุคุโชว์ อินเตอร์เนช่ันแนล
 จ ากัด

บริษัท ฟุคุโชว์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110528 23/11/2560

1371 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110531 23/11/2560

1372 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110525 23/11/2560

1373 ขออนุมัติซ้ือ Haemodialysis Set Sterile (ชุด
แทงเข็ม) (BUU AVF 01) จ านวน 1,500 ชุด

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110552 23/11/2560

หนา้ 142



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1374 ขออนุมัติซ้ือโทรศัพท์ กระติกน้ าร้อน และนาฬิกา 3,756.99 3,756.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110532 23/11/2560

1375 ขออนุมัติซ้ือโทรศัพท์ไร้สาย จ านวน 1 เคร่ือง 1,199.00 1,199.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110529 23/11/2560

1376 1.Alcohol Rub 300 ml(+Hibis0.5%) 
Microrubl 300 ml 500 ขวด

2.Alcohol Rub 300 ml(+Hibis0.5%) 
Microrubl 150 ml 500 ขวด

66,875.00 66,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110568 23/11/2560

ซ้ือ 1.Mefenamic 250 mg cap (Mefa250) 5
 ขวด

4,000.90 4,000.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110574 23/11/2560

2.Indometacin 25 mg (Indometacin) 10 
ขวด

1377 ซ้ือ Acylovir 3% 4.5 gm Oph Oint 
(Zovirax) 10 หลอด

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110573 23/11/2560

1378 ซ้ือ Dex Oph (Dex1 mg+5mg/ml) e.d 4 ml
 25 โหล

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110572 23/11/2560

1379 ซ้ือ Film Tegaderm + Pad 9x20 Cm 
จ านวน 6 กล่อง , Film Tegaderm + Pad 
9x25 Cm จ านวน 6 กล่อง

23,882.40 23,882.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110537 23/11/2560

1380 ซ้ือ Glove disposible #M (ถุงมือตรวจโรค
ศรีตรังโกล์ฟ) จ านวน 800 กล่อง

91,200.00 91,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110542 23/11/2560

หนา้ 143



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1381 ซ้ือ Patient Inentity Card #adult (ป้าย
ข้อมือผู้ใหญ่) จ านวน 48 กล่อง , Patient 
Identity Card #child (ป้ายข้อมือเด็ก) จ านวน
 48 กล่อง

40,800.00 40,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110534 23/11/2560

1382 ซ้ือ Venlafaxine 75 mg cap (Valosine SR) 
60 กล่อง

45,240.00 45,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110562 23/11/2560

1383 ซ้ือ Verapamil HCI 5mg /2 ml inj (Isoptin 
IV) 3 กล่อง

3,916.20 3,916.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110571 23/11/2560

1384 ซ้ือ1. Mupirocin 2% 5gm oint(Bactex) 400
 หลอด

36,400.00 36,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110556 23/11/2560

2. Acyclovir 800 mg tab (Clinovir 800) 
100 กล่อง

1385 ซ้ือ1. Vitamin C 500 mg tab 15 เม็ด/หลอด 
(Ascee) 600 หลอด

26,215.00 26,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110569 23/11/2560

2. MTV Drop(Vit A 2000 iu/ml)(Munti 
Vim) 100 ขวด

1386 ซ้ือEKG paper Model op-352TE Size 
145mm*30 mm 20 ม้วน

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไดนามิค ซิส
เท็มส์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไดนามิค ซิสเท็มส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110511 23/11/2560

1387 ซ้ือยา Acetylcysteine 600 mg (Naclong) 
10 t/tube จ านวน 1,000 หลอด/กล่อง

143,380.00 143,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110077 23/11/2560

1388 ซ้ือยา Pregabalin 25 mg capsule (Lyrica) 
จ านวน 500 กล่อง

465,450.00 465,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110078 23/11/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1389 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 5 
รายการ ตามเอกสารแนบ

61,869.54 61,869.54 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110546 23/11/2560

1390 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 7 
รายการ ตามเอกสารแนบ

23,550.00 23,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท 
จ ากัด

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110543 23/11/2560

1391 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110516 23/11/2560

1392  ซ้ือ Augmentin ๒๒๘/๕ ml sus (๒๐๐+
๒๘)๗๐?ml  ๑๐๐ ขวด

7,918.00 7,918.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110607 24/11/2560

1393 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 4 
รายการ ตามเอกสารแนบ

23,343.12 23,343.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110590 24/11/2560

1394 ขอซ้ือเคร่ืองปร้ินสติกเกอร์ติดหลอดเลือด 8,190.00 8,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพ
เม้นท์ จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110606 24/11/2560

1395 ขออนุมัติซ้ือ EZ BAG (IIWAY) (ถุงบรรจุอาหาร
ทางสาย) 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

PR8000061110588 24/11/2560

1396 ขออนุมัติซ้ือน้ ายาล้างจานด้วยเคร่ืองล้างจาน
อัตโนมัติ

23,486.50 23,486.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110587 24/11/2560

1397 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
จ านวน 3 รายการ

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110584 24/11/2560

1398 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 5 เคร่ือง 43,795.00 43,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดเอล เมดดิคัล 
อิเล็คโทรนิกส์ จ ากัด

บริษัท เมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทร
นิกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110586 24/11/2560

หนา้ 145



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1399 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟังแบบทัดหลังหู จ านวน
 10 เคร่ือง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110585 24/11/2560

1400 ขออนุมัติซ้ือแก็สหุงต้ม ขนาด 15 กิลโลกรัม 
จ านวน 5 ถัง

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส บางแสนแก๊ส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110580 24/11/2560

1401 ซ้ือ CAPD 10 (1.5% Low Cal) เหลือง 2,000
 ml จ านวน 240 ถุง

34,080.00 34,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110579 24/11/2560

1402 ซ้ือ Cefditoren 200 mg tab (Meiact200) 
50 กล่อง

62,060.00 62,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110603 24/11/2560

1403 ซ้ือ Cotton Ball 0.35 gm (450 gm) ส าลีก้อน
 จ านวน 100 ห่อ , Cotton Ball 1.40 gm 
(450 gm) ส าลีก้อน จ านวน 100 ห่อ , Gauze 
(top) 4''x6'' จ านวน 5000 ช้ิน

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110596 24/11/2560

1404 ซ้ือ Eucerin pH5 Lotion 250 ml 100 ขวด 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110602 24/11/2560

1405 ซ้ือ Fsh 
CycloProgynova21(EV2/21+NG0.5/10) 60 
box

10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110601 24/11/2560

1406 ซ้ือ Leukoband (Plaster ผ้า) 2x3 yds 
จ านวน 10 กระบอก , Leukoband (Plaster 
ผ้า) 4x3 yds จ านวน 10 กระบอก

8,816.80 8,816.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม
(ไทย) จ ากัด (มหาชน)

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) 
จ ากัด (มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110594 24/11/2560

1407 ซ้ือ Methylprednisolone 1 gm inj 
(Solumedrol) จ านวน 20 ขวด

47,722.00 47,722.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110581 24/11/2560

1408 ซ้ือ Nifedipine 5 mg cap (NELAPINE) 20 
กล่อง

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110591 24/11/2560

หนา้ 146



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1409 ซ้ือ Oxygen Mask (พ่นยา-เด็ก) จ านวน 100 
ชุด , Oxygen Mask (พ่นยา-ผู้ใหญ่) จ านวน 
100 ชุด , Oxygen Mask + Bag (ผู้ใหญ่) 
จ านวน 100 ชุด

23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110592 24/11/2560

1410 ซ้ือ Phosphate inj 8.7% inj 20 ml 
(K2HP04) 50 amp

2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110598 24/11/2560

1411 ซ้ือ Sevoflurane 250 ml inj (Sevorane) 15
 ขวด

98,065.50 98,065.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110597 24/11/2560

1412 ซ้ือ glycopyrronium Br 50 mcg breezhaler
 (Seebri) 80 กล่อง

72,760.00 72,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110599 24/11/2560

1413 ซ้ือ i Receptual suction Bag (flexliner) 
3000 CC จ านวน 800 ช้ิน

88,000.00 88,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110593 24/11/2560

1479 ซ้ือ ๑.hdAMIOdarone ๑๕๐mg/๓ ml inj 
(Cordarone) ๒๐ กล่อง

18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110605 24/11/2560

๒.Valproate ๒๐๐ mg /๑ml ๖๐ ml syr 
(Depakine) ๓๐ ขวด

1480 ซ้ือAugmentinSR tab(1g+62.5mg) 30 กล่อง 17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110600 24/11/2560

1481 ซ้ือTestosterone 40 mg cap (Andriol) 50 
กล่อง

46,438.00 46,438.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110595 24/11/2560

1482 ซ้ือยา Amlodipine 10+Atorv.20 tab 
(Caduet) จ านวน 200 กล่อง

91,164.00 91,164.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110578 24/11/2560

หนา้ 147



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1483 ซ้ือยา Pantoprazole 40 mg inj (Controloc)
 จ านวน 200 vial

67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110582 24/11/2560

1484 ขอซ้ือ0.9% Sodium Chloride (NSS) 1,000
 ml จ านวน 3,120 ขวด

95,160.00 95,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110577 24/11/2560

1485 ขอซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 88,071.00 88,071.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110617 27/11/2560

1486 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 67,600.00 67,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110620 27/11/2560

1487 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,228.00 4,228.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110616 27/11/2560

1488 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110618 27/11/2560

1489 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110608 27/11/2560

1490 ขออนุมัติค่าบริการเปล่ียนแจ๊คตู้เก็บเสียง 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110626 27/11/2560

1491 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแทพย์ฺ จ านวน
 3 รายการ

36,800.00 36,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110613 27/11/2560

1492 ซ้ือ Entacapone 200 mg tab (Comtan) 20
 กล่อง

74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110623 27/11/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1493 ซ้ือ Tinzaparin 10,000 iu/0.5 ml inj 
(Innohep) 20 box

16,478.00 16,478.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110625 27/11/2560

1494 ซ้ือTolvaptan 15 gm (Samsca) 5 กล่อง 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110622 27/11/2560

1495 ซ้ือยา 0.9% Sodium chloride 1,000 ml 
injection (N.S.S 0.9% 1,000 ml) จ านวน 
5,000 ถุง

156,250.00 156,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110085 27/11/2560

1496 ซ้ือยาAtorvastatin 20 mg (Xarator20) 
จ านวน 300 กล่อง

454,536.00 454,536.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110082 27/11/2560

1497 ซ้ือยาAtorvastatin 40 mg (Xarator) จ านวน 
650 กล่อง

486,850.00 486,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110084 27/11/2560

1498 ซ้ือยาPregabalin 75 mg cap (Brillior) 
จ านวน 300 กล่อง

449,400.00 449,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110083 27/11/2560

1499 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 3 
รายการ ตามเอกสารแนบ

16,478.00 16,478.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110615 27/11/2560

1500 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์เทค  จ ากัด บริษัท ซายน์เทค  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110614 27/11/2560

1501 ซ้ือ Antacid 240 ml sus (Belcid) จ านวน 
1000 ขวด

14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110639 28/11/2560

1502 ซ้ือยา Liraglutide 6 mg/ml inj 3 ml 
(Victoza) จ านวน 30 กล่อง

144,450.00 144,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110086 28/11/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1503 ซ้ือ DexTROmethorphan 15 mg(Eifcof-G) 
จ านวน 50 กล่อง

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110640 28/11/2560

1504 ซ้ือ Diacerein 50 mg (Artrodar) จ านวน 120
 กล่อง

91,292.40 91,292.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110637 28/11/2560

1505 ซ้ือ Duran 400mg caplet จ านวน 100 กล่อง
,SARA 250MG SUSP.จ านวน 500 ขวด,SARA 
INFANT DROP จ านวน 200 ขวด,Torrent 
Tablet จ านวน 70 กล่อง

45,750.00 45,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110635 28/11/2560

1506 ซ้ือ Empagliflozin 10 gm tab (Jardiance) 
จ านวน 60 กล่อง

80,892.00 80,892.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110647 28/11/2560

1507 ซ้ือ Fenofibrate 200 mg cap (Adfen-200) 
จ านวน 2200 กล่อง

49,434.00 49,434.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110644 28/11/2560

1508 ซ้ือ Ferrous fumarate 200 mg (Femarate)
 100 กล่อง

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110650 28/11/2560

1509 ซ้ือ Furosemide 250 mg/25 ml inj 
(Furetic-S) จ านวน 50 amp

2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110646 28/11/2560

1510 ซ้ือ N.S.S 0.9% 500 ml จ านวน 500 ขวด 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110631 28/11/2560

1511 ซ้ือ PHENYToin 50 mg tab (Dilantin) 
จ านวน 100 ขวด

72,760.00 72,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110648 28/11/2560

1512 ซ้ือ Rebamipide 100 mg tab (Mucosta) 
จ านวน 40 กล่อง

34,796.40 34,796.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110634 28/11/2560

หนา้ 150



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1513 ซ้ือ Vaseline 50 gm (Pharma's Choice) 
จ านวน 200 กระปุก, DOMperidone 10 mg 
tab (Domp-M) จ านวน 100 กล่อง

17,200.00 17,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110642 28/11/2560

1514 ซ้ือ WARFarin 3 mg ฟ้า (Orfarin) จ านวน 30
 กล่อง

10,914.00 10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) 
จ ากัด

บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110641 28/11/2560

1515 ซ้ือตู้เย็น 6,500.00 6,500.00 ตกลงราคา กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110628 28/11/2560

1516 ซ้ือยา Albumin human 20% 50 ml (TRCS)
 จ านวน 50 vial

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110627 28/11/2560

1517 ซ้ือ Cetrizine 1 mg/ml 60 ml syr (Zymed)
 จ านวน 500 ขวด

5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110649 28/11/2560

1518 ขออนุมัติค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือน
 พฤศจิกายน 2560 (เพ่ิมเติม)

17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110090 29/11/2560

1519 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่
หลอดเลือด จ านวน 2 เคร่ือง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110087 29/11/2560

1520 ซ้ือ Calcitonin 200 iu nasal spray 
(MyCalcitonin) จ านวน 10 ขวด

10,432.50 10,432.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110663 29/11/2560

1521 ซ้ือ Conjugated Estrogen 0.625 mg tab 
(EStromon) จ านวน 30 กล่อง

12,750.00 12,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110656 29/11/2560

1522 ซ้ือ Imidafenacin 0.1 mg tab (Uritos) 
จ านวน 50 กล่อง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110653 29/11/2560

หนา้ 151



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1523 ซ้ือ Pentoxiphyline 400 mg tab (Cerator) 
จ านวน 100 กล่อง

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110652 29/11/2560

1524 ซ้ือ Lancosamide 10 mg/ml 20 ml 
(Vimpat) จ านวน 2 Vial

20,779.40 20,779.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110661 29/11/2560

1525 ซ้ือ NSulin Degludec 100 iu/ml 3 ml 
(Tresiba Flextouch) จ านวน 60 syring

51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110654 29/11/2560

1526 ซ้ือ Nefopam HCl 20 mg/2 ml inj 
(Acupan) จ านวน 20 กล่อง

16,906.00 16,906.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110657 29/11/2560

1527 ซ้ือ Ondansetron 8 mg tab (ONSIA tab) 
จ านวน 20 กล่อง

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110660 29/11/2560

1528 ซ้ือ Lamotrigine 100 mg tab 
(Lamoga-100) จ านวน 10 กล่อง

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด บริษัท ยูนีซัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110670 29/11/2560

1529 ขออนุมัติค่าตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือน 
ธันวาคม 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

PO8000061120002 1/12/2560

1530 เช่าเต้นท์ 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  เท่งเจียว นายสุเทพ  เท่งเจียว คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110671 30/11/2560

1531 ขออนุมัติค่าบริการตรวจการนอนหลับ แบบ 
EEG (มีเทคนิคเชียลเฝ้า) ประจ าเดือน ธันวาคม
 พ.ศ. 2560

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ ากัด บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061120004 1/12/2560

1532 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ
อัตโนมัติ รุ่น AED Plus จ านวน 1 เคร่ือง

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล 
แคร์) จ ากัด

บริษัท เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล 
แคร์) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110091 30/11/2560

หนา้ 152



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1533 ขออนุมัติซ้ือโทรศัพท์ไร้สาย 2 เคร่ือง 2,398.00 2,398.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110673 30/11/2560

1534 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ 
ประจ าเดือนธันวาคม 2560

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 
ชลบุรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 
ชลบุรี

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110686 30/11/2560

1535 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ 
ประจ าเดือนธันวาคม 2560

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061120010 1/12/2560

1536 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ 
ประจ าเดือนธันวาคม 2560

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061110687 30/11/2560

1537 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ 
ประจ าเดือนธันวาคม 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

PO8000061120012 1/12/2560

1538 ซ้ือยา Amlodipine 10 mg Tablet จ านวน 
200 กล่อง

180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110096 30/11/2560

1539 ซ้ือยา Apixaban 5 mg Tablet(Eliquis) 
จ านวน 60 กล่อง

173,340.00 173,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110097 30/11/2560

1540 ซ้ือยา Epoetin alfa 4000 iu (Hemax) 
จ านวน 500 vial

265,000.00 265,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110093 30/11/2560

1541 ซ้ือยา Leuprorelin 45 mg inj (Eligard) 
จ านวน 6 syringe(กล่อง)

152,475.00 152,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110092 30/11/2560

1542 ซ้ือยา Meropenem 1 g injection จ านวน 
500 vial

115,560.00 115,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110095 30/11/2560

หนา้ 153



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1543 ซ้ือยา Pravastatin 40 mg tab (Mevalotin) 
จ านวน 200 กล่อง

199,020.00 199,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110094 30/11/2560

1544 ขออนุมัติค่าตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2560

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061110100 30/11/2560

1545 ขออนุมัติจัดซ้ือ อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จ านวน
 22 ชุด (ดังเอกสารแนบ)

660.00 660.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา นิยมญาติ นายอนุชา นิยมญาติ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061110002 3/11/2560

1546 ขออนุมัติจัดซ้ือ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
จ านวน 10 ชุด (ดังเอกสารแนบ)

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา นิยมญาติ นายอนุชา นิยมญาติ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061110003 3/11/2560

1547 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ 
เดินทางไป-กลับ จาก ม.บูรพา ไป บ.โรงกล่ันสุข
สมบูรณ์ จ ากัด อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

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

PO0700061110002 6/11/2560

1548 ขออนุมัติจ้าง ค่าบริการสอบเทียบเคร่ืองมือวัด 
Profile Projector จ านวน 1 เคร่ือง 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดจ้าง

4,092.75 4,092.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยฮาท แคลิเบรช่ัน จ ากัด บริษัท ไทยฮาท แคลิเบรช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061110005 6/11/2560

1549 ขออนุมัติจัดจ้าง ถ่ายเอกสาร 5,948.90 5,948.90 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061110010 6/11/2560

1550 ขออนุมัติจัดซ้ือกระเช้าดอกไม้สด คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังใบรายละเอียดก าหนด
คุณลักษณะการจัดซ้ือแนบ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้กัลยา ร้านดอกไม้กัลยา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061110004 6/11/2560

1551 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศห้องเรียน M402 อาคาร
เกษมฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังใบ
รายละเอียดก านดคุณลักษณะการจ้างแนบ

9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061110006 6/11/2560

1552 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงานดังใบเสนอราคา 27,388.79 27,388.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท โบ๊ทบุคส์ ออฟฟิศเซ็น
เตอร์ จ ากัด

บริษัท โบ๊ทบุคส์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061110003 6/11/2560

หนา้ 154



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1553 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ 
เดินทางไป-กลับ จาก ม.บูรพา ไป บ.อูเบะเคมิ
คอลล์ (เอเขีย) จ ากัด จ.ระยอง (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061110001 6/11/2560

1554 ขออนุมัติจัดจ้างค่าซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่ 
DME-Iris Unit  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

7,169.00 7,169.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ สแควร์ จ ากัด บริษัท เอ สแควร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061110017 7/11/2560

1555 ขออนุมัติจัดจ้างรถปิคอัพส าหรับบรรทุกผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ ไปจัดแสดง ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุม ไบเทค บางนา(ขากลับ วันท่ี 18
 พ.ย. 2560) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังใบ
รายละเอียดก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสังวาลย์ หาญกล้า นางสาวสังวาลย์ หาญกล้า เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061110038 8/11/2560

1556 ขออนุมัติจัดจ้างรถปิคอัพส าหรับบรรทุกผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ไปจัดแสดง ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุม ไบเทค บางนา(ขาไป วันท่ี 15 พ.ย.
 2560) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังใบ
รายละเอียดก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสังวาลย์ หาญกล้า นางสาวสังวาลย์ หาญกล้า เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061110034 8/11/2560

1557 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 180 
เล่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังใบรายละเอียด
ก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061110052 9/11/2560

1558 ขออนุมัติจัดจ้าง ถ่ายเอกสาร A4 จ านวน 1 
รายการ (ดังเอกสารแนบ)

9,134.06 9,134.06 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061110053 9/11/2560

1559 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 
24000 BTU

1,030.00 1,030.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061110065 10/11/2560

1560 ขออนุมัติจัดซ้ือโต๊ะพับเอนกประสงค์ เก้าอ้ี 66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061110007 10/11/2560

1561 ขออนุมัติจัดซ้ือ โต๊ะท างาน ตู้ เก้าอ้ี 45,600.00 45,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061110005 10/11/2560

หนา้ 155



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1562 ขออนุมัติจัดซ้ือ จอรับภาพ เคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

54,560.37 54,560.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061110006 10/11/2560

1563 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดรีโมทไร้สายควบคุม
เคร่ืองปรับอากาศ

749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061110064 10/11/2560

1564 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้าย X-Stand พิมม์สี 
จ านวน 2 ช้ิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังใบ
รายละเอียดก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร กรรณเลขา นายเกรียงไกร กรรณเลขา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061110054 10/11/2560

1565 ขออนุมัติจัดจ้าง ตรวจเช็คเคร่ือง DSC 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

4,708.00 4,708.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061110068 13/11/2560

1566 ขออนุมัติจัดจ้าง ซ่อมแซมเคร่ือง Fatigue 
Testing Machine 250kN จ านวน 1 รายการ 
(ดังเอสการแนบ)

51,376.05 51,376.05 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค แอนด์ เอส 
อินสทรูเมนท์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค แอนด์ เอส 
อินสทรูเมนท์

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061110008 14/11/2560

1567 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันดีเซล 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061110067 14/11/2560

1568 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมวลผลระดับสูงด้านวิศวกรรมอุตสาหการ

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061110012 15/11/2560

1569 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 
จ านวน 200 เล่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังใบ
รายละเอียดก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

9,950.00 9,950.00 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061110074 15/11/2560

1570 ขออนุมัติจัดจ้างฉากก้ันห้อง 17,842.00 17,842.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรักบ้าน ร้านรักบ้าน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061110009 15/11/2560

1571 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน
 ชนิดแขวน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง

97,905.00 97,905.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
 จ ากัด

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061110010 15/11/2560

หนา้ 156



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1572 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมายานพาหนะ(รถตู้ปรับ
อากาศไป-กลับ ม.บูรพา-ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย
และการฝังกลบมูลฝอย จ านวน 1 คัน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังใบรายละเอียดก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ นายจ านงค์ ญาติเจริญ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061110076 15/11/2560

1573 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมายานพาหนะ(รถตู้ปรับ
อากาศไป-กลับ ม.บูรพา-การประปาส่วนภูมิภาค
 สาขาชลบุรี)  จ านวน 1 คัน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังใบรายละเอียดก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ นายจ านงค์ ญาติเจริญ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061110075 15/11/2560

1574 ขออนุมัติจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
ประมวลผลทางวิศวกรรมระดับสูง

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061110011 15/11/2560

1575 ขออนุมัติจัดซ้ือ อ๊อกซิเย่น, อะซิทีลีนแก๊ส 
จ านวน 2 รายการ (ดังเอกสารแนบ)

7,190.40 7,190.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061110096 17/11/2560

1576 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
แก๊สโซฮอล์95 น้ ามันเบนซินธรรมดา น้ ามัน
ดีเซล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังใบรายละเอียด
ก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061110087 17/11/2560

1577 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุพร้อมงานปร้ิน PP ขนาด 
60x160 ซม. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังใบ
รายละเอียดก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

1,340.00 1,340.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค  ฤทธ์ิรุงอรุณ นายสิทธิโชค  ฤทธ์ิรุงอรุณ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061110101 20/11/2560

1578  ขออนุมัติจัดจ้างค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

369.33 369.33 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061110103 22/11/2560

1579 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
เปล่ียน Flash Storage (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)

22,890.00 22,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน ) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061110013 22/11/2560

หนา้ 157



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1580 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อม ซ่อมเปล่ียนโช๊คประตูบาน
สวิง ฯ และซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์บานหน้าต่าง
กระจกฯ

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นายฐานุพงศ์ คงจีบ นายฐานุพงศ์ คงจีบ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061110117 24/11/2560

1581 ขออนุมัติจัดจ้าง เปล่ียนกระจกสีชา หนา 6 มม.
 จ านวน 1 รายการ (ดังเอกสารแนบ)

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนกระจก ร้านบางแสนกระจก เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061110119 27/11/2560

1582 ขออนุมัติจัดจ้างค่าถ่ายเอกสาร 2,274.00 2,274.00 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061110122 28/11/2560

1583 ขออนุมัติจัดจ้างค่าถ่ายเอกสาร 2,499.00 2,499.00 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061110123 28/11/2560

1584 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน,
น้ ามันเบนซินธรรมดาประจ าเดือนธันวาคม 
2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังใบรายละเอียด
ก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061110159 29/11/2560

1585 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ไทยโพส,คมชัดลึก,
กรุงเทพธุรกิจ เข้าห้องสมุดและหนังสือพิมพ์
คมชัดลึกเข้าศูนย์สอบเทียบ ประจ าเดือน
ธันวาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังใบ
รายละเอียดก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

1,045.00 1,045.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เกษากร ร้าน เกษากร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061110160 29/11/2560

1586 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
,แก๊สโซฮอล์95,น้ ามันเบนซินธรรมดา,น้ ามัน
ดีเซลประจ าเดือนธันวาคม 2560 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังใบรายละเอียดก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061110157 29/11/2560

1587 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร(หน้า-หลัง) จ านวน
 11,954 แผ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังใบ
รายละเอียดก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

8,965.50 8,965.50 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061110158 29/11/2560

หนา้ 158



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1588 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคารชุดพักอาศัย (อาคาร
เสนาะ อูนากูล)

11,700.00 11,700.00 เฉพาะเจาะจง นายนฤเบศร์ รอดส าอางค์ นายนฤเบศร์ รอดส าอางค์ ราคา PO0206061110049 1/11/2560

1589 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าวัสดุ

1,309.00 1,309.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร บจก.สยามแม็คโคร ราคา PR0206061110167 10/11/2560

1590 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าวัสดุ

1,796.00 1,796.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร บจก.สยามแม็คโคร ราคา PR0206061110164 10/11/2560

1591 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด

11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กมลกร ย้ิมช่ืน น.ส. กมลกร ย้ิมช่ืน ราคา PO0206061120034 1/12/2560

1592 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด

11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา นาคเจริญ นางสาววรรณา นาคเจริญ ราคา PO0206061120035 1/12/2560

1593 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด

11,826.00 11,826.00 เฉพาะเจาะจง นายอ้ิน นุ่มน่ิม นายอ้ิน นุ่มน่ิม ราคา PO0206061120033 1/12/2560

1594 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด

11,610.00 11,610.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภรัตน์ นิลแย้ม นางสาวศุภรัตน์ นิลแย้ม ราคา PO0206061120030 1/12/2560

1595 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาเก็บขยะมูลฝอย

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข ราคา PO0206061120037 1/12/2560

1596 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด

11,610.00 11,610.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน์ เลิศฤทัยโยธิน นางสาวอมรรัตน์ เลิศฤทัยโยธิน ราคา PO0206061120029 1/12/2560

1597 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด

11,826.00 11,826.00 เฉพาะเจาะจง นายสงัด หัสดา นายสงัด หัสดา ราคา PO0206061120032 1/12/2560

1598 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด

11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสลิ แนบเชย นางสาวสลิ แนบเชย ราคา PO0206061120031 1/12/2560

1599 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาท าความสะอาด
ส านักงานประสานงาน

6,000.00          6,000.00 ตกลงราคา นางวิลัย แก้วลูกอิทร์ นางวิลัย แก้วลูกอิทร์ ราคา PR0206061110072 5/11/2560

1600 ขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดไส้กรองคาร์บอนกัมมันต์
และหลอดอัลตร้าไวโอเลต อีสปริง จ านวน 2 ชุด

9,680.00          9,680.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล ราคา PR0206061110100 7/11/2560

1601 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแผ่นซีดี จ านวน 50 แผ่น 450.00            450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206061110098 7/11/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1602 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตลับผงหมึก HP 
CE505A/05A

13,840.00        13,840.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PO0206061110023 9/11/2560

1603 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุจ านวน 10 รายการ 
(ตามใบเสนอราคาแนบ)

7,348.36          7,348.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206061110106 7/11/2560

1604 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเข้าเล่มปกแข็ง (เอกสาร 
BUU NEWS) จ านวน 2 เล่ม

800.00            800.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ ราคา PR0206061110103 7/11/2560

1605 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพานพุ่มดอกไม้สด จ านวน 1
 พาน

1,500.00          1,500.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206061110151 10/11/2560

1606 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองโทรสาร เลข 
560100601000009

1,284.00          1,284.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PR0206061110191 14/11/2560

1607 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 3,400.00          3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206061110210 16/11/2560

1608 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา ราคา PR0206061110217 16/11/2560
1609 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเปล่ียนโช้คประตูบาน

สวิงพร้อมบริการติดต้ัง
2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ ราคา PR0206061110332 29/11/2560

1610 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแบบฟอร์ม ก.ม. 1 จ านวน 
300 ใบ

3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ ราคา PR0206061100280 1/11/2560

1611 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายชล สรรพคุณโอชา นายสายชล สรรพคุณโอชา ราคา PR0206061110090 6/11/2560
1612 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206061110085 6/11/2560
1613 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสายชล สรรพคุณโอชา นาย

นวพล พลแก้ว นายธนโชค สุข
คล้าย นายกัมพล มาตรนิรันดร์

นายสายชล สรรพคุณโอชา นาย
นวพล พลแก้ว นายธนโชค สุขคล้าย
 นายกัมพล มาตรนิรันดร์

ราคา PR0206061110088 6/11/2560

1614 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างท าของ
รางวัลกระเป๋าช้อปป้ิง ผ้าสปันบอนด์คละสี

19,999.37 19,999.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีสากล พรีเม่ียม จ ากัด บริษัท ศรีสากล พรีเม่ียม จ ากัด ราคา PO0206061110022 9/11/2560

1615 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้าย X-stand ขนาด 180 
ซม. x 80 ซม.

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจ๋า ร้านป้ายจ๋า ราคา PR0206061110198 15/11/2560

1616 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลีพร สุขสุวรรณพร นางสาวอัญชลีพร สุขสุวรรณพร ราคา PR0206061110206 16/11/2560
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ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1617 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่ารถรับส่งวิทยากร ม.
จุฬาลงกรณ์-มรภ.บ้านสมเด็จ-สุวรรณภูมิบาง
แสน จ านวน 2 วัน

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206061110205 16/11/2560

1618 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรจง พลูประไพ นายจักร
พงษื รับมีศรี

นายบรรจง พลูประไพ นายจักรพงษื
 รับมีศรี

ราคา PR0206061110270 23/11/2560

1619 ขออนุมติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ ไป-
กลับ-กรุงเทพฯ วันท่ี 29 พ.ย. 2560 จ านวน 1 
คัน

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย์ อาจวาริณ นายจักร
พงษ์ รับมีศรี

นายไพบูลย์ อาจวาริณ นายจักรพงษ์
 รับมีศรี

ราคา PR0206061110277 23/11/2560

1620 ขออนุมัติเบิกเงินถ่ายเอกสารและค่าพิมพ์
ประชาสัมพันธ์

4,453.00 4,453.00 เฉพาะเจาะจง นางวันวิสา ฤทธ์ิรุ่งอรุณ      นาย
สมนึก หมีเพ็ชร

นางวันวิสา ฤทธ์ิรุ่งอรุณ      นาย
สมนึก หมีเพ็ชร

ราคา PR0206061110330 29/11/2560

1621 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและค่าพิมพ์
ประชาสัมพันธ์

21,239.50 21,239.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด ราคา PO0206061120002 7/12/2560

1622 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าวัสดุ (กีฬามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี 45)

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจก.เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล ราคา PR0206061110018 2/11/2017

1623 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าวัสดุ (การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี 
45)

9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิสเตช่ันเนอร่ี ราคา PR0206061110019 2/11/2017

1624 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าน้ าแข็ง (การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี
 45)

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักด์ิ ฐาปนีย์ไกรสิทธ์ิ นายกิตติศักด์ิ ฐาปนีย์ไกรสิทธ์ิ ราคา PR0206061110023 2/11/2017

1625 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าล้างอัดรูป

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.เอ็มโฟโต้ดิจิตอล ร้านเอส.เอ็มโฟโต้ดิจิตอล ราคา PR0206061110017 2/11/2017

1626 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าชุดกีฬา จ านวน 13 ชนิด

209,100.00 209,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด ราคา PO0206061110024 9/11/2017

1627 ขอควาเมห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าซ้ือวัสดุ (คลอรีน)

43,200.05 43,200.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท พูล ออกาไนซ์ จ ากัด บริษัท พูล ออกาไนซ์ จ ากัด ราคา PO0206061120009 15/12/2017

1628 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ

5,243.00 5,243.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด ราคา PR0206061110283 23/11/2017

1629 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าวัสดุ

3,550.00 3,550.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PR0206061110284 23/11/2017
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ
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เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1630 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าซ่อมแซมเสาปูนห้องเก็บของท่ีสนามชมพู
พันธ์ุทิพย์

9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ ราคา PR0206061110286 23/11/2017

1631 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าซ่อมแซมห้องน้ าสนามเทนนิสบุคลากร

49,800.00 49,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จ าปาบุรี นายสมชาย จ าปาบุรี ราคา PO0206061120028 28/12/2017

1632 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าวัสดุ (หมึกพิมพ์)

18,420.00 18,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟท์เทค 
จ ากัด

บริษัท สยามไมโครซอฟท์เทค จ ากัด ราคา PO0206061120004 8/12/2017

1633 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าวัสดุ (เส้ือกีฬา)

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแอลเอสปอร์ต ร้านแอลเอสปอร์ต ราคา PR0206061110321 28/11/2017

1634 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าวัสดุ (กีฬา)

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด ราคา PO0206061120003 8/12/2017

1635 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าวัสดุ

6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ซีโอแอล บจก.ซีโอแอล ราคา PR0206061110318 28/11/2017

1636 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าวัสดุ

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฮ้อชุนหลี ร้านฮ้อชุนหลี ราคา PR0206061110319 28/11/2017

1637 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าน้ ามันเบนซิน

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ราคา PR0206061110322 28/11/2017

1638 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าด่ืมขนาด 
18.90 ลิตร

2,000.00          1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภาภรณ์ ร้านสุภาภรณ์ บริการใช้ตู้น้ าด่ืมเพ่ือบริการแก่
นิสิตระหว่างช้ันเรียน

PR2600061110007 1/11/2560

1639 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าด่ืม 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือจัดเตรียมส าหรับบริการแก่
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต และ
ใช้บริการในงานประชุม

PR2600061110004 1/11/2560

1640 ขอความเห็นชอบในการจัดท าตรายาง 700.00            640.00 เฉพาะเจาะจง
นายกิติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์

จัดเตรียมส าหรับบุคลากรและ
คณาจารย์ เพ่ือประทับในเอกสาร
ของวิทยาลัยนานาชาติ

PR2600061110006 1/11/2560

1641 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือพิมพ์เดือน
 พฤศจิกายน 2560

2,000.00          1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่นิสิต
วิทยาลัยนานาชาติด้านเศรษฐกิจ
และสังคม

PR2600061110002 1/11/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1642 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซักผ้าปูโต๊ะ ผ้า
เช็ดปาก อาคารวิทยาลัยนานาชาติ  และท า
กุญแจห้องการเงินเพ่ิมเติม

600.00            410.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเส็งศรี ซองทอง นางสาวเส็งศรี ซองทอง ค่าซักผ้าปูโต๊ะ และผ้าเช็ดปาก PR2600061110008 1/11/2560

1643 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ ามัน เดือน
พฤศจิกายน 2560

400.00            390.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เพ่ือจัดเตรียมส าหรับเติม
จักรยานยนต์ ของพนักงานเดิน
เอกสารของวิทยาลัย

PR2600061110001 1/11/2560

1644 ขอความเห็นในการจัดจ้างซักผ้าปูท่ีนอน
ห้องปฏิบัติการโรงแรม เดือน พฤศจิกายน 2560

32,100.00          6,987.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด เพ่ือบริการซักผ้าปูท่ีนอนส าหรับ
ห้องปฏิบัติการโรงแรมอาคาร
หอพักนิสิต

PR2600061110003 1/11/2560

1645 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสารและ
เข้าเล่ม

66,633.00 66,633.00 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน ค่าถ่ายเอกสาร ชีทส าหรับนิสิตใช้
ในการเรียนการสอน

PR2600061110009 1/11/2560

1646 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้าง 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด ซ่อมเพลาแกนมอเตอร์ป๊ัมน้ า 
เน่ืองจากเป็นสนิมท าให้เกิดเสียง
ดัง และเปล่ียนสายพานป๊ัมน้ า 6 
เส้น

PR2600061110016 6/11/2560

1647 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้าง 18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด เปล่ียนลูกลอยป๊ัมน้ าหอพักชาย 
เน่ืองจากไม่ตัดน้ าล้นถัง เน่ืองจาก
เป็นสนิมท าให้ตันและลูกลอยเสีย

PR2600061110015 6/11/2560

1648 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้าง 3,500.00          3,450.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ติดต้ังปล๊ักไฟ พร้อมอุปกรณ์ท่ี
ห้องครัวเล็ก 3 จุด เปล่ียนลุกบิด
ประตูเสียท่ีห้องเก็บขยะ  1 จุด +
ค่าลูกบิด ติดต้ังสายยูล๊อกประตู 1
 จุด+ค่าสายยู ซ่อมชักโครกตัน
หนัก 1ห้อง

PR2600061110014 6/11/2560

1649 ขอความเห็นชอบในาการจัดหาหมึกเคร่ืองพิมพ์ 29,671.10 29,671.10 เฉพาะเจาะจง หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค จัดเตรียมหมึกเคร่ืองพิมพ์ไว้ใช้ใน
งานส านักงานและซ่อมแซม
เคร่ืองพิมพ์ เป็นการบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์  เน่ืองจากช ารุด

PR2600061110017 6/11/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1650 ขอความเห็นชอบในการจัดหาของท่ีระลึก 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีนิธ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด บริษัท ซีนิธ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด จัดหาของท่ีระลึกส าหรับมอบ
ให้แก่ท่ีมาเย่ียมเย่ือนวิทยาลัย
นานาชาติ

PR2600061110019 8/11/2560

1651 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ 11,709.99 11,709.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

เป็นการบ ารุงรักษารถยนต์ให้อยู่
ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน

PR2600061110023 8/11/2560

1652 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 29,318.00 29,318.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรด
ด้ิง จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

จัดเตรียมส าหรับบริการในห้องน้ า
ส่วนกลางอาคารเรียนวิทยาลัย
นานาชาติและอาคารหอพักนิสิต
นานาชาติ แก่คณาจารย์ นิสิต 
เจ้าหน้าท่ี และผู้มาติดต่อ

PR2600061110042 9/11/2560

1653 ขอความเห็นชอบในการจัดหาสปอตไลท์ 
Spectrum  LED 200 วัตต์

17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เพ่ิมความสว่างในอาคารหอพักนิสิต PR2600061110027 9/11/2560

1654 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 1,500.00          1,415.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปาจารีย์ น.ส. ปาจารีย์ ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ในการท าขนมไทย PR2600061110041 9/11/2560

1655 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ 18,700.00 18,700.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพัก
และผู้พักอาศัยว่าพบครุภัณฑ์ท่ี
ช ารุดหลายรายการ

PR2600061110024 9/11/2560

1656 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 6,500.00          5,933.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด จัดเตรียมส าหรับใช้ในส านักงาน PR2600061110025 9/11/2560

1657 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 5,000.00          4,941.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) ค่าวัสดุประกอบอาหาร PR2600061110049 13/11/2560

1658 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 5,000.00          4,880.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพัก
และผู้พักอาศัยว่าพบครุภัณฑ์ท่ี
ช ารุดหลายรายการ

PR2600061110047 13/11/2560

1659 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 17,000.00        14,750.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพัก
และผู้พักอาศัยว่าพบครุภัณฑ์ท่ี
ช ารุดหลายรายการ

PR2600061110052 16/11/2560

1660 ขอความเห็นชอบในการจัดหาMacbook 493,170.48 493,170.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) จัดเตรียมส าหรับนิสิต BFA PO2600061110001 16/11/2560
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1661 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 28,485.00 28,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติและเสนอแนะ
หนังสือเพ่ือใช้บริการค้นคว้าใน
ห้องสมุด

PR2600061110054 16/11/2560

1662 ขอความเห็นชอบในการจ้างหาวัสดุใช้ในโครงการ 10,000.00          7,766.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) จัดเตรียมเพ่ือใช้ในส านักงาน PR2600061110059 17/11/2560

1663 ขอความเห็นชอบในการจัดท าป้ายไวนิล  ป้าย
ธงญ่ีปุ่น

30,000.00        24,400.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ ป้ายไวนิล 3 อัน Bill Board  1 
อัน ธงญ่ีปุ่น 5 อัน

PR2600061110061 17/11/2560

1664 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 40,160.00        40,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

แพลชไดรส์  100 อัน PR2600061110064 17/11/2560

1665 ขอความเห็นชอบในการจ้างเหมาบริการรถตู้
และรถยนต์อเนกประสงค์

40,000.00        25,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริฉัตร เมืองวัง นางสาวปาริฉัตร เมืองวัง จ้างเหมาบริการรถตู้ เพ่ือไป
รับแขกมาจากต่างประเทศ 
ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ
 วันท่ี 18 พ.ย. 2560

PR2600061110060 17/11/2560

1666 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ 20,000.00        19,487.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพัก
และผู้พักอาศัยว่าพบครุภัณฑ์ท่ี
ช ารุดหลายรายการ

PR2600061110065 17/11/2560

1667 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างช่างถ่ายภาพและ
วีดีโอในโครงการ

30,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร สุวภาพกุล นายธนากร สุวภาพกุล จ้างเหมาบริการถ่ายภาพและถ่าย
วีดีโอการด าเนินการจัดโครงการ
ประชุมวิชาการ The 1st 
International Conference on
 Communication,Media and
 Management (ICMM) 2017 
วันเสาร์ท่ี 18 พ.ย.2560

PR2600061110057 17/11/2560

หนา้ 165



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1668 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 18,000.00        18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัตน์  วัฒนะน้อย นายธนวัตน์  วัฒนะน้อย ดอกไม้สดส าหรับจัดแจกัน และ
สถานท่ี
ดอกไม้ลิลล่ี  ดอกกล้วยไม้ ดอก
for get me not ดอกหน้าวัว 
ดอกกุหลาบ ดอกเบญจมาศ  
ใบไม้ปรก  ใบเฟร์ิน ใบสน ใบครุฑ

PR2600061110063 17/11/2560

1669 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน ค่าถ่ายเอกสาร ชีทส าหรับนิสิตใช้
ในการเรียนการสอน

PR2600061110056 17/11/2560
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