
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง 1 อัน 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061120182 18/12/2560

2 ขออนุมัติเบิกเงินค่าขนม อาหารแห้ง ผลไม้ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061120179 18/12/2560

3 จัดซ้ือของท่ีระลึก ส าหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากร กองบริหารวิทยาเขต
จันทบุรี

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสินค้าตรามหาวิทยาลัย ร้านสินค้าตรามหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061120026 1/12/2560

4 จัดซ้ือเคร่ืองสังฆทาน และวัสดุประกอบโครงการ
ท าบุญประจ าปีวิทยาเขตจันทบุรี 2560 มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

4,591.00 4,591.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061120020 6/12/2560

5 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด จ านวน 1 พาน เพ่ือถวาย
ราชสักการะพระเจ้าตากสินมหาราช ในงานวัน
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชร าลึกและงานกาชาด ปี
 2561

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

PR0208061120032 27/12/2560

6 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจาก
เคร่ืองถ่ายเอกสารงานเอกสารต่างๆภายในกอง
บริหารวิทยาเขตสระแก้ว

20,073.03 20,073.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061120003 1/12/2017

7 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง พุทธชาติซัพพลาย พุทธชาติซัพพลาย บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061120008 4/12/2017

8 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง พุทธชาติซัพพลาย พุทธชาติซัพพลาย บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061120010 4/12/2017

9 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง พุทธชาติซัพพลาย พุทธชาติซัพพลาย บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061120012 4/12/2017

10 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าน้ าด่ืมถัง(จ านวน 16ถัง) 256.00 256.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาติ โพธ์ิศรี นายสมชาติ โพธ์ิศรี คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061120015 7/12/2017

11 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ(ออโต้สวิช) 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยประดิษฐ์ ร้านชัยประดิษฐ์ คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061120016 8/12/2017

12 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ (โซ่ 5 ขีดและลูก
กุญแจ 1 ลูก)

175.00 175.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนกฤต ร้านธนกฤต คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061120031 12/12/2017

13 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซักผ้า จ านวน 11 ผืน 660.00 660.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริลักษณ์ ศราวุธ นางศิริลักษณ์ ศราวุธ บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061120032 18/12/2017

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ
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ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

14 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุในการจัดโครงการ
วันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2561 เสริมสร้างคนดีศรี
สระแก้ว เบ้ืองบูรพา คร้ังท่ี 11 ในวันท่ี 11 มกราคม 
2561

10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง ล้านแชมป์อิงค์เจ็ท จ ากัด
ร้านเจริญทรัพย์มณี-เจ๊แงะ
ร้าน บี.พี.เพ่ือนนักเรียน

ล้านแชมป์อิงค์เจ็ท จ ากัด
ร้านเจริญทรัพย์มณี-เจ๊แงะ
ร้าน บี.พี.เพ่ือนนักเรียน

คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061120035 19/12/2017

15 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าถังน้ าสแตนเลสรุ่น WP
 205 Q2,WT P250 CX และรุ่น WT P300 CP

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง ประเสริฐวัสดุภัณฑ์ ประเสริฐวัสดุภัณฑ์ คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061120036 19/12/2017

16 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาลิฟท์โดยสาร
 หมายเลขครุภัณฑ์ 5401018010001(รายละเอียด
ตามใบเสนอราคาดังแนบ)

28,793.70 28,793.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061120034 19/12/2017

17 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างแก้ไขกระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง วันท่ี 9 ธ.ค.60

4,730.46 4,730.46 ประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตาม
หลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงการคลัง
ก าหนด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(วัฒนานคร) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(วัฒนานคร) บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061120043 21/12/2017

18 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PO0209061120001 28/12/2017

19 จ้างจัดท าตรายาง 780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218061120002 7/12/2560

20 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพัก 50 ปี 
เทา-ทอง

3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218061120005 18/12/2560

21 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,747.48 3,747.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218061120008 20/12/2560

22 จัดซ้ือวัสดุ 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218061120007 20/12/2560
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วันท่ี 1 ธันวำคม พ.ศ. 2560 ถึงวันท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560
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ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

23 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 3 8,881.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218061120009 20/12/2560

24 จ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม 3,799.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218061120011 25/12/2560

25 ขอความเห็นชอบเปล่ียนแปลงห้องประชุมกรณีจ าเป็น
เร่งด่วน

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรม Mercure Pattaya Ocaen
 Resort

โรงแรม Mercure Pattaya Ocaen
 Resort

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061120120 14/12/2560

26 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือทฤษฎีอาชญาวิทยา วิชา 
67653159 ทฤษฎีอาชญาวิทยา

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย                   ราคา
เสนอ 4,500 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย            ราคาซ้ือ 
4,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061120033 8/12/2560

27 ขออนุมัติจ้างเติมน้ ายาแอร์ 134a รถยนต์ย่ีห้อ 
TOYOTA COMMUTER ทะเบียน ฮท 275 กทม.

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแหวนไดนาโม               ราคา
เสนอ 900 บาท

ร้านแหวนไดนาโม          ราคาจ้าง 
900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061120062 12/12/2560

28 ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

1,040.00 1,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค        ราคา
เสนอ 1,040 บาท

ร้านแสนสุขกราฟฟิค     ราคาจ้าง 
1,040 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061120105 15/12/2560

29 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร (โครงการพัฒนาทักษะ
สารสนเทศ และเทคโนโลยี : การเพ่ิมศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์ในการท างาน ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 301 ในวันท่ี 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 
2560)

4,585.00 4,585.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
เสนอ 2,648 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 2,648 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061120184 20/12/2560

30 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าวารสารวิชาการ ''การเมือง 
การบริหาร และกฎหมาย'' ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 
(กันยายน-ธันวาคม 2560)

120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน เพรส
 แอนด์ ซัพพลาย          ราคาเสนอ
 120,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน เพรส
 แอนด์ ซัพพลาย ราคาจ้าง 120,000
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061120002 29/12/2560

31 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานการเงิน
และบัญชีของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุรพัฒน์ ขจรไกรเลิศ ราคา
เสนอ 10,500 บาท

นายจตุรพัฒน์ ขจรไกรเลิศ ราคาจ้าง
 10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061120209 25/12/2560

32 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา  แก้วแหวน      ราคา
เสนอ 10,500 บาท

นายบูรพา  แก้วแหวน     ราคาจ้าง 
10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061120207 25/12/2560

หนา้ 3



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

33 ขออนุมัติจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคลของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือน มกราคม 
พ.ศ. 2561

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ      ราคา
เสนอ 10,000  บาท

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ  ราคาจ้าง
 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061120205 25/12/2560

34 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
คอมพิวเตอร์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ     ราคา
เสนอ 10,500 บาท

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ  ราคาจ้าง 
10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061120208 25/12/2560

35 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และงานภาควิชานิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักษณารีย์ สุริศร   ราคา
เสนอ 10,500 บาท

นางสาวลักษณารีย์ สุริศร    ราคา
จ้าง 10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061120210 25/12/2560

36 ขออนุมัติจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2561

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ   ราคา
เสนอ 10,500 บาท

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคา
จ้าง 10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061120206 25/12/2560

37 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ  ราคา
เสนอ 6,000 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 6,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061120214 26/12/2560

38 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง รถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน จธบ ชลบุรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานครราคา
เสนอ 100 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
ราคาซ้ือ 100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061120234 28/12/2560

39 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 2,862.00 2,862.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061120125 14/12/2560

40 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า

5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอินฟินิต้ีทูล ร้านอินฟินิต้ีทูล PR0206061120116 13/12/2560

41 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือทฤษฎีอาชญาวิทยา วิชา 
67653159 ทฤษฎีอาชญาวิทยา

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย                   ราคา
เสนอ 4,500 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย            ราคาซ้ือ 
4,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061120033 8/12/2560

42 ขออนุมัติจ้างเติมน้ ายาแอร์ 134a รถยนต์ย่ีห้อ 
TOYOTA COMMUTER ทะเบียน ฮท 275 กทม.

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแหวนไดนาโม               ราคา
เสนอ 900 บาท

ร้านแหวนไดนาโม          ราคาจ้าง 
900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061120062 12/12/2560

43 ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

1,040.00 1,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค        ราคา
เสนอ 1,040 บาท

ร้านแสนสุขกราฟฟิค     ราคาจ้าง 
1,040 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061120105 15/12/2560

หนา้ 4



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

44 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร (โครงการพัฒนาทักษะ
สารสนเทศ และเทคโนโลยี : การเพ่ิมศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์ในการท างาน ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 301 ในวันท่ี 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 
2560)

4,585.00 4,585.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
เสนอ 2,648 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 2,648 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061120184 20/12/2560

45 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าวารสารวิชาการ ''การเมือง 
การบริหาร และกฎหมาย'' ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 3 
(กันยายน-ธันวาคม 2560)

120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน เพรส
 แอนด์ ซัพพลาย          ราคาเสนอ
 120,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน เพรส
 แอนด์ ซัพพลาย ราคาจ้าง 120,000
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061120002 29/12/2560

46 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานการเงิน
และบัญชีของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุรพัฒน์ ขจรไกรเลิศ ราคา
เสนอ 10,500 บาท

นายจตุรพัฒน์ ขจรไกรเลิศ ราคาจ้าง
 10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061120209 25/12/2560

47 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา  แก้วแหวน      ราคา
เสนอ 10,500 บาท

นายบูรพา  แก้วแหวน     ราคาจ้าง 
10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061120207 25/12/2560

48 ขออนุมัติจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคลของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือน มกราคม 
พ.ศ. 2561

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ      ราคา
เสนอ 10,000  บาท

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ  ราคาจ้าง
 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061120205 25/12/2560

49 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
คอมพิวเตอร์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ     ราคา
เสนอ 10,500 บาท

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ  ราคาจ้าง 
10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061120208 25/12/2560

50 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และงานภาควิชานิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักษณารีย์ สุริศร   ราคา
เสนอ 10,500 บาท

นางสาวลักษณารีย์ สุริศร    ราคา
จ้าง 10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061120210 25/12/2560

51 ขออนุมัติจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2561

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ   ราคา
เสนอ 10,500 บาท

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคา
จ้าง 10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061120206 25/12/2560

52 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ  ราคา
เสนอ 6,000 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 6,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061120214 26/12/2560

หนา้ 5



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

53 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง รถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน จธบ ชลบุรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานครราคา
เสนอ 100 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
ราคาซ้ือ 100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061120234 28/12/2560

54 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์Kyocera 3,200.00         3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500061120024 4/12/2560

55 ขอซ้ือโปรแกรมป้องกันไวรัส 50,000.00       50,000.00 ตกลงราคา บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PO0500061120002 7/12/2560

56 ขอจ้างท าตรายาง 440.00           440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค งานมีคุณภาพ PR0500061120031 4/12/2560

57 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์HP 53 A(Remanu) 4,750.00         4,750.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500061120025 4/12/2560

58 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP CE278A (Remanu) 4,000.00         4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500061120026 4/12/2560

59 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 85Aและหมึกพิมพ์
เลเซอร์ Kyocera

4,100.00         4,100.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500061120030 4/12/2560

60 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 85A (Remanu) 2,700.00         2,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500061120029 4/12/2560

61 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 85A 2,700.00         2,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500061120027 4/12/2560

62 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 85A 1,800.00         1,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500061120028 4/12/2560

63 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 78A 2,700.00         2,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500061120021 4/12/2560

64 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 78Aและหมึกพิมพ์
เลเซอร์ Kyocera

5,000.00         5,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500061120023 4/12/2560

65 ขอจ้างท าตรายาง จ านวน 5 อัน 290.00           290.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค งานมีคุณภาพ PR0500061120022 4/12/2560

66 ขอซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 317,000.00     317,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขนอนหลวง จ ากัด บริษัท ขนอนหลวง จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PO0500061120005 26/12/2560

67 ขอซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A 4 42,800.00       42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัทท่ีมีคุณภาพ ราคาประหยัด PO0500061120003 25/12/2560

หนา้ 6



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

68 ขอซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 15,829.80       15,829.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด เป็นบริษัทท่ีมีคุณภาพ PO0500061120004 25/12/2560

69 ขอซ้ือวัสดุส านักงานจ านวน 4 รายการ 3,550.00         3,550.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500061120080 25/12/2560

70 ขอด าเนินการจ้างซ่อมระบบไดชาร์จของรถยนต์ 4,230.00 4,230.00 เฉพาะเจาะจง จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 
4,230.00

จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 
4,230.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120013 4/12/2560

71 ขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
9,500.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
9,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120012 4/12/2560

72 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,996.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,996.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120022 6/12/2560

73 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อน้ าท้ิง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิกร ธรรมเนาว์ 3,000.00 นายวุฒิกร ธรรมเนาว์ 3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120021 6/12/2560

74 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
4,500.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
4,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120020 6/12/2560

75 ขออนุมัติซ่อมกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 289.46 289.46 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน 
289.46

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน 
289.46

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120025 7/12/2560

76 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
5,500.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
5,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120026 7/12/2560

77 ขออนุมัติซ้ือผงหมึกพิมพ์สีด า 11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
11,556.00

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
11,556.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061120001 7/12/2560

78 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองและ
กรองน้ ามันเคร่ืองของรถยนต์

1,444.50 1,444.50 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ 1,444.50 ส.อารยยางยนต์ 1,444.50 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120027 7/12/2560

79 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าไวนิล 530.00 530.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 530.00 เอ็ม-เอส โฆษณา 530.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120029 8/12/2560

80 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 2,230.00 2,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
2,230.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
2,230.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120030 8/12/2560

81 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์ Power Over Ethernet 
Adapter

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
1,800.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
1,800.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120028 8/12/2560

82 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
3,500.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
3,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120033 12/12/2560

หนา้ 7



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

83 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 2,826.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 2,826.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120037 13/12/2560

84 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120046 14/12/2560

85 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ พร้อม
น้ ามันเช้ือเพลิง

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง จิรโรจน์ แอร์ &เซอร์วิส 6,000.00 จิรโรจน์ แอร์ &เซอร์วิส 6,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120047 14/12/2560

86 ขออนุมัติจ้างจัดท าวุฒิบัตร 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น ยู สต๊ิกเกอร์ชลบุรี 2,880.00 ร้านเอ็น ยู สต๊ิกเกอร์ชลบุรี 2,880.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120045 14/12/2560

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

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
7,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120044 14/12/2560

88 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 2,840.00 2,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
2,840.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
2,840.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120059 15/12/2560

89 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 444.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 444.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120060 15/12/2560

90 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท านวัตกรรมทางการพยาบาล 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสหรัฐ ข าวิไล 2,500.00 นายสหรัฐ ข าวิไล 2,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120067 18/12/2560

91 ขออนุมัติจัดท าโปสเตอร์น าเสนอผลงานนวัตกรรม 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฎฐ์คณิน พลพินิจ 5,000.00 นายณัฎฐ์คณิน พลพินิจ 5,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120066 18/12/2560

92 ขออนุมัติจัดซ้ือฮาร์ดดิสก์ส าหรับกล้องวงจรปิด 14,760.00 14,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด 14,360.00

บริษัท เจ.ไอ.บี คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด 14,360.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061120002 18/12/2560

93 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 874.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 874.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120064 18/12/2560

94 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
7,900.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
7,900.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120065 18/12/2560

95 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง พันธ์ทิพย์ ชลบุรี 6,559.95 พันธ์ทิพย์ ชลบุรี 6,559.95 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120074 19/12/2560

96 ขออนุมัติซ้ืออาหารแห้งส าหรับตักบาตรพระสงฆ์ 36 
รูป

4,320.00 4,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 4,207.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 4,207.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120075 19/12/2560

97 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 3,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120069 19/12/2560

หนา้ 8



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

98 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 20,754.57 20,754.57 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมภัณฑ์พรีเม่ียม จ ากัด 
20,754.57

บริษัท อุดมภัณฑ์พรีเม่ียม จ ากัด 
20,754.57

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061120003 19/12/2560

99 ขออนุมัติซ้ือการ์ด ส.ค.ส. ปีใหม่ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
2,318.00

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
2,318.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120072 19/12/2560

100 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,100.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,100.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120073 19/12/2560

101 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
2,000.00

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
2,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120068 19/12/2560

102 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 2,420.00 2,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
2,420.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
2,420.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120076 19/12/2560

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

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
6,900.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120092 20/12/2560

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

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
9,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120091 20/12/2560

105 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,374.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,374.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120090 20/12/2560

106 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 12,000.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 12,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061120004 20/12/2560

107 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 5,228.00 5,228.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
5,228.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
5,228.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120102 21/12/2560

108 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม ขนาด 0.6 ลิตร 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
 480.00

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
 480.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120103 21/12/2560

109 ขออนุมัติซ้ือดอกไม้ธูปเทียน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง แม่ประภาสังฆภัณฑ์ 440.00 แม่ประภาสังฆภัณฑ์ 440.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120096 21/12/2560

110 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 15,557.85 15,557.85 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 15,557.85 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 15,557.85 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061120005 21/12/2560

111 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าป้าย 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวน้ าทิพย์ มองเพ่ิม 2,000.00 นางสาวน้ าทิพย์ มองเพ่ิม 2,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120098 21/12/2560

112 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 1,340.00 1,340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย 1,340.00

ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย 1,340.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120101 21/12/2560

หนา้ 9



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

113 ขออนุมัติจ้างจัดท าไวนิล 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 300.00 เอ็ม-เอส โฆษณา 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120104 21/12/2560

114 ขออนุมัติซ้ือกระเช้าสุขภาพ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 6,000.00 ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 6,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120094 21/12/2560

115 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองสังฆทาน 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง แม่ประภาสังฆภัณฑ์ 4,500.00 แม่ประภาสังฆภัณฑ์ 4,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120095 21/12/2560

116 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 8,280.00 8,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด 
7,732.00

บริษัท ตันติเจริญโภคภัณฑ์ จ ากัด 
7,732.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120093 21/12/2560

117 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบพิธีเคารพส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวาสนา จ้อยลี 3,000.00 นางวาสนา จ้อยลี 3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120097 21/12/2560

118 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 4,708.00 4,708.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ 
เซอร์วิส จ ากัด 4,708.00

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ 
เซอร์วิส จ ากัด 4,708.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120112 22/12/2560

119 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและบ ารุงรักษา
รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นค 7787 ชลบุรี

2,300.50 2,300.50 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ 2,300.50 ส.อารยยางยนต์ 2,300.50 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120110 22/12/2560

120 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและบ ารุงรักษา
รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นง 532 ชลบุรี

1,551.50 1,551.50 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ 1,551.50 ส.อารยยางยนต์ 1,551.50 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120111 22/12/2560

121 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 7,411.00 7,411.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
7,411.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
7,411.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120113 22/12/2560

122 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง kalaya florist 750.00 kalaya florist 750.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120121 25/12/2560

123 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบการสัมมนา 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
500.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120116 25/12/2560

124 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย 400.00

ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย 400.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120117 25/12/2560

125 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์สีด า 3,045.00 3,045.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
3,045.00

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
3,045.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120122 26/12/2560

126 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,517.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,517.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120130 27/12/2560

หนา้ 10



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

127 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนิวสมใจนึกการ
ท่องเท่ียว 56,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนิวสมใจนึกการ
ท่องเท่ียว 56,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061120008 27/12/2560

128 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 10,635.80 10,635.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันแสน ซัพพลาย จ ากัด 
10,635.80

บริษัท พันแสน ซัพพลาย จ ากัด 
10,635.80

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061120007 27/12/2560

129 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
4,000.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
4,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120133 27/12/2560

130 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 9,600.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 9,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120153 28/12/2560

131 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐ
โภคิน 6,000.00

นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐ
โภคิน 6,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120161 29/12/2560

132 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ ประจ าเดือนมกราคา 
พ.ศ. 2561

1,770.00 1,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร 1,690.00 ร้านเกษากร 1,690.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061120160 29/12/2560

133 วัสดุอ่ืนๆ 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120006 1/12/2017

134 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 18,618.00 18,618.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061120002 1/12/2017

135 วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120005 1/12/2017

136 ซ่อมพ่วงข้างรถจักรยานยนต์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวสันต์ิ แก้วกันยา นายสุวสันต์ิ แก้วกันยา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061120001 1/12/2017

137 วัสดุอ่ืน 140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและวน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120004 1/12/2017

138 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 4 รายการ 2,970.00 2,970.00 เฉพาะเจาะจง นางพรพินันท์ พิธิโรจนพัชลิตา/
มหาวิทยาลัยบูรพา

นางพรพินันท์ พิธิโรจนพัชลิตา/
มหาวิทยาลัยบูรพา

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120008 4/12/2017

139 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 12 รายการ 9,061.00 9,061.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน BAN COM SHOP, หจก. วงศ์
ทรายทอง, นายอาทิตย์ เจริญแพทย์
 และ ณัฐณันท์ ม่ันยืนยง

ร้าน BAN COM SHOP, หจก. วงศ์
ทรายทอง, นายอาทิตย์ เจริญแพทย์
 และ ณัฐณันท์ ม่ันยืนยง

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120007 4/12/2017

140 ครุภัณฑ์-ไดโว่สูบน้ า 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร ร้านท้ายตลาดการเกษตร ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120012 6/12/2017

หนา้ 11



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

141 ค่าของที่ระลึก 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ร้านมารดา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120014 6/12/2017

142 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์-อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061120003 6/12/2017

143 ซ่อมห้องน้ าตึกชีวภาพ ช้ัน3และช้ัน5 25,800.00 25,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จ าปาบุรี นายสมชาย จ าปาบุรี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061120007 7/12/2017

144 ครุภัณฑ์-เคร่ืองวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง 34,775.00 34,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จ ากัด บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061120006 7/12/2017

145 ครุภัณฑ์-เคร่ืองดูดสูญญากาศ(Diaphragm Vacuum
 Pump) แรงดันไม่น้อยกว่า 200มิลลิบาร์

26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิช่ัน ไซแอนติฟิค จ ากัด บริษัท โปรวิช่ัน ไซแอนติฟิค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061120005 7/12/2017

146 ครุภัณฑ์-เก้าอ้ีโพลี โครงขาเหล็ก จ านวน 12 ตัว/
เก้าอ้ีจัดเล้ียง จ านวน 40 ตัว/โต๊ะพับเอนกประสงค์ 
จ านวน 22 ตัว

64,100.00 64,100.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061120008 7/12/2017

147 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์-เคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่าง 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตต้ิงเยน
เนอรัลซัพพลาย จ ากัด

บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตต้ิงเยนเนอรัลซัพ
พลาย จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061120009 8/12/2017

148 ขออนุมัติซ้ือโปรแกรมภาษาอังกฤษ 432,000.00 432,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จ ากัด บริษัท ไอที เอ็ดดูซอฟต์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061120028 21/12/2017

149 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061120011 12/12/2017

150 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ 19,900.00 19,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พร้ิน วินเทค พร้ิน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061120013 12/12/2017

151 ขออนุมัติซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง 64,500.00 64,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟโต้ ไฟล์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท โฟโต้ ไฟล์ กรุ๊ป จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061120010 12/12/2017

152 ค่าของที่ระลึก 625.00 625.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120061 13/12/2017

153 ขออนุมัติจ้างเหมาเช่ารถตู้ ไป - กลับ (ม.บูรพา - ม.
ราชภัฎร าไพพรรณี)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120059 13/12/2017

154 ขออนุมัติจ้างซักผ้าเช็ดมือ (ส าหรับการเรียน
ปฏิบัติการ)

819.00 819.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอิมินา เกล่ือนวัน นางสาวอิมินา เกล่ือนวัน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120067 14/12/2017

หนา้ 12



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

155 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120065 14/12/2017

156 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 13 รายการ 52,205.30 52,205.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061120018 14/12/2017

157 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 11,449.00 11,449.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยวิกตอร่ี เทรด
ด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยวิกตอร่ี เทรด
ด้ิง

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061120019 14/12/2017

158 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 10 ถัง 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120066 14/12/2017

159 วัสดุส านักงาน 13 รายการ 5,581.12 5,581.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120088 15/12/2017

160 วัสดุอ่ืนๆ 11 รายการ 8,565.35 8,565.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120093 15/12/2017

161 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ-33 รายการ 7,695.00 7,695.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหล่อ ทองระอา,ร้านส่วนขุนช้าง
 จ าหน่ายไม้ประดับ กระถางและอป
กรณ์การเกษตร,ร้านสยาม
การเกษตร,บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด, ร้านน้ าด่ืมและสวน, ร้านดี
ฟาร์มาซี จ ากัด

ร้านหล่อ ทองระอา,ร้านส่วนขุนช้าง 
จ าหน่ายไม้ประดับ กระถางและอป
กรณ์การเกษตร,ร้านสยามการเกษตร
,บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, ร้าน
น้ าด่ืมและสวน, ร้านดีฟาร์มาซี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120087 15/12/2017

162 ขออนุมัติซ้ือกระดาษ A4 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120085 15/12/2017

163 ขออนุมัติซ่อม-โต๊ะปฏิบัติการ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณขาว ชูนวน ร้านคุณขาว ชูนวน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120089 15/12/2017

164 ขออนุมัติซ่อม-ตู้ดูดวัน 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์
 จ ากัด

บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์
 จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120081 15/12/2017

165 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ- 5 รายการ 20,009.00 20,009.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061120020 15/12/2017

หนา้ 13



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

166 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ-27 รายการ 8,033.00 8,033.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด, ร้านสมปอง แสงดาว, ร้าน
คุณธนนัฏฐ์ จันทราพุทธวงษ์, ร้าน
คุณจิตติพนธ์ วงษ์วัฒนพงษ์, ร้าน
หล่อ ทองระอา, ร้านบอล อะคลอ
เรียม จตุจักรชลบุรี, ร้านxealous 
Art D-sigo

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด, ร้านสมปอง แสงดาว, ร้าน
คุณธนนัฏฐ์ จันทราพุทธวงษ์, ร้าน
คุณจิตติพนธ์ วงษ์วัฒนพงษ์, ร้าน
หล่อ ทองระอา, ร้านบอล อะคลอ
เรียม จตุจักรชลบุรี, ร้านxealous 
Art D-sigo

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120086 15/12/2017

167 ขออนุมัติซ้ือ - ครุภัณฑ์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวทาวน์เทคนิค ร้านนิวทาวน์เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120091 15/12/2017

168 ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ศรีราชาทัวร์ บจก. ศรีราชาทัวร์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120077 15/12/2017

169 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 22 รายการ 9,161.00 9,161.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120075 15/12/2017

170 ขอซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120117 18/12/2017

171 วัสดุอ่ืนๆ 4,070.00 4,070.00 เฉพาะเจาะจง ซีสลอส อาร์ต ดีไซน์/บจก. บัณฑิต 
สเตช่ันเนอร่ี

ซีสลอส อาร์ต ดีไซน์/บจก. บัณฑิต 
สเตช่ันเนอร่ี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120119 18/12/2017

172 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 25,466.00 25,466.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061120021 18/12/2017

173 โปรเตอร์กระดาษ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ซีสลอส อาร์ต ดีไซน์ ซีสลอส อาร์ต ดีไซน์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120113 18/12/2017

174 แผ่นพับอาร์ตการ์ด 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง จักรกริส วัฒนศิริ จักรกริส วัฒนศิริ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120114 18/12/2017

175 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 7 รายการ 14,450.00 14,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061120022 19/12/2017

176 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 28 รายการ 7,963.00 7,963.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน BAN COM SHOP, ร้าน เจียบ
ฮวด, สมปอง  คุ้มทรัพย์, นาย
อาทิตย์ เจริญแพทย์ และ น้ าด่ืม
บ้านและสวน

ร้าน BAN COM SHOP, ร้าน เจียบ
ฮวด, สมปอง  คุ้มทรัพย์, นาย
อาทิตย์ เจริญแพทย์ และ น้ าด่ืม
บ้านและสวน

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120129 19/12/2017

177 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 3,317.00 3,317.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิช่ัน ไซแอนติฟิค จ ากัด บริษัท โปรวิช่ัน ไซแอนติฟิค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120133 19/12/2017

หนา้ 14



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

178 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 26 รายการ 8,257.00 8,257.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน BAN COM SHOP, ร้านแม่
นิยม และ นายอาทิตย์ เจริญแพทย์

ร้าน BAN COM SHOP, ร้านแม่นิยม
 และ นายอาทิตย์ เจริญแพทย์

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120131 19/12/2017

179 ของที่ระลึก 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ร้านมารดา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120132 19/12/2017

180 ขออนุมัติซ้ือ 270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก ร้านดอกไม้หยก ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120134 19/12/2017

181 เก้าอ้ีท างาน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061120024 19/12/2017

182 ขออนุมัติซ่อมครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน  ฮะสุน นายระพิน  ฮะสุน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061120023 19/12/2017

183 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - เคร่ืองกวนสารละลายพร้อม
ระบบให้ความร้อนแบบแม่เหล็ก

154,800.00 154,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็กซ์ไบโอ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เน็กซ์ไบโอ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061120025 20/12/2017

184 ซ่อมกระจกอาคารCL 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเช่ียน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท โอเช่ียน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120138 20/12/2017

185 วัสดุส านักงาน 1,890.00 1,890.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จก. บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จก. ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120140 20/12/2017

186 วัสดุอ่ืนๆ 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061120026 20/12/2017

187 วัสดุอ่ืนๆ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120152 21/12/2017

188 ขออนุมัติจ้างเหมา-รถตู้ปรับอากาศ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณประกิจ ท้วมพงษ์ คุณประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120150 21/12/2017

189 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ - วัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ 9,430.98 9,430.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120202 25/12/2017

190 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนตรี ปราชญ์เปร่ือง, ร้านเอก.
เค. ฮาร์ดแอร์, หจก.ศรีมิตรโลหะกิจ

คุณมนตรี ปราชญ์เปร่ือง, ร้านเอก.
เค. ฮาร์ดแอร์, หจก.ศรีมิตรโลหะกิจ

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120217 26/12/2017

191 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณเลิศ น้อยจันทร์ คุณเลิศ น้อยจันทร์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120218 26/12/2017

หนา้ 15



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

192 ขอซ้ือเมอร์คิวร่ี (ปรอท) 12,198.00 12,198.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061120030 26/12/2017

193 ขออนุมัติจ้างเข้าเล่มสันกาว 1,925.00 1,925.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสันต์ เพียรพิทักษ์ นายกิตติสันต์ เพียรพิทักษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120240 28/12/2017

194 ขออนุมัติจ้างเหมาทาสี 49,600.00 49,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยบ้ิวท์อิน จ ากัด บริษัท ไทยบ้ิวท์อิน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061120033 28/12/2017

195 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 4,761.50 4,761.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061120250 29/12/2017

196 ขอจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2560

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจากกรี
นเนท จ ากด

หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจากกรี
นเนท จ ากด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800061120004 1/12/2017

197 ขอซ้ือชุดอุปกรณ์เป่าแก้ว  จ านวน 10 ชุด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

483,000.00 483,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรชัย กิตติอังกูล นายธีรชัย กิตติอังกูล เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PO0800061120001 19/12/2017

198 ขอจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป  สุระประเสริฐ นายทวีป  สุระประเสริฐ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800061120056 28/12/2017

199 ขอจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศไปสนามบิน
สุวรรณภูมิ

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป  สุระประเสริฐ นายทวีป  สุระประเสริฐ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800061120058 29/12/2017

200 ขออนุมัติจัดท าวารสารศึกษาศาสตร์ ปีท่ี 28 ฉบับท่ี 3
 ประจ าเดือน กันยายน-ธันวาคม 2560 เพ่ือเผยแพร่
และใช้ประโยชน์ทางวิชาการ

69,336.00       69,336.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PO0900061120001 12/12/2560

201 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ Dell B2360DN เพ่ือส าหรับ
พิมพ์เอกสารภายในส านักงานฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์

7,704.00         7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061120025 12/12/2560

202 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ HP Laserjet CB435A เพ่ือ
ส าหรับใช้ปร้ินเอกสารงานราชต่างๆ ภายใน
ส านักงานภาควิชาการจัดการเรียนรู้

7,890.00         7,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061120028 14/12/2560

203 ขอเสนอจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองและสลับยาง รถตู้
 นง 625 ชลบุรี เน่ืองจากถึงก าหนดระยะเวลาเปล่ียน
ถ่ายน้ ามันเคร่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพตลอดการใช้
งานในการขับข่ี (เลขครุภัณฑ์ 5303001010007)

2,247.00         2,247.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขการยาง แสนสุขการยาง มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061120032 15/12/2560

หนา้ 16



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

204 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ช้ัน 2 ห้องส านักงาน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เน่ืองจากมีแต่ลมร้อนไม่มี
ความเย็น จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ 
(เลขครุภัณฑ์ 580101401000112)

481.50           481.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061120031 15/12/2560

205 ขอเสนอจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถตู้ นค 7118 
ชลบุรี เน่ืองจากถึงก าหนดระยะเวลาเปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพตลอดการใช้งาน
ในการขับข่ี (เลขครุภัณฑ์ 5103001010003)

2,130.00         2,130.00 เฉพาะเจาะจง จิรโรจน์ แอร์ & เซอร์วิส จิรโรจน์ แอร์ & เซอร์วิส มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061120033 15/12/2560

206 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ เพ่ือใช้พิมพ์ต้นฉบับเอกสาร
ประกอบการบรรยาย และเอกสารต่างๆ โครงการ
อบรมจริยธรรมวิจัยส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
วันท่ี 24 ธ.ค. 60

2,675.00         2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061120035 18/12/2560

207 ขอเสนอซ้ือเล่ือยตัดก่ิงไม้ เพ่ือใช้ตัดก่ิงไม้บริเวณ
โดยรอบของคณะศึกษาศาสตร์ เน่ืองจากก่ิงไม้ท้ังสด 
แห้ง ห้อยอยู่เป็นจ านวนมาก และมีลมแรง 
จ าเป็นต้องตัดท้ิง เพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

540.00           540.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชค้าวัสดุ ไพรเวชค้าวัสดุ สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061120036 18/12/2560

208 ขอเสนอค่าถ่ายเอกสาร เพ่ือส าเนาเอกสาร
ประกอบการบรรยาย โครงการอบรมจริยธรรมวิจัย
ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วันท่ี 24 ธ.ค. 60

234.00           234.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์ นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061120037 18/12/2560

209 ขอเสนอค่าถ่ายเอกสาร เพ่ือส าเนาเอกสาร
ประกอบการบรรยายโครงการอบรมระบบการจัดท า
และบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (i-Thesis) วันท่ี 24 
ธ.ค. 60

108.00           108.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์ นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061120038 18/12/2560

210 ขอเสนอเปล่ียนยางรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของคณะ
ศึกษาศาสตร์ เน่ืองจากรถจักรยานยนต์พ่วงข้างล้อ
หลังแตก จ าเป็นต้องเปล่ียนเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ 
(เลขครุภัณฑ์ 5103003010002)

700.00           700.00 เฉพาะเจาะจง อู่แกละหาดวอน อู่แกละหาดวอน มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061120044 19/12/2560

หนา้ 17



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

211 ขอเสนอจัดซ้ือกระเช้าของขวัญปีใหม่เพ่ือมอบให้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใหญ่13คนเพ่ือเป็นการระลึกถึง
และขอขอบคุณท่านท่ีมีอุปการะคุณและท่ีให้การ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์
(รายช่ือตามเอกสารแนบ)

26,000.00       26,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเรือนธรรมชาติ ร้านเรือนธรรมชาติ สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061120050 21/12/2560

212 ขอเสนอซ่อมลิฟต์ อาคารเรียนรวม QS1 คณะ
ศึกษาศาสตร์ เน่ืองจากลิฟต์ P2 ใช้งานไม่ได้ ลิฟต์ว่ิง
ข้ึน-ลงไม่ได้ ชุดเปิดปิดประตูช ารุดเส่ือมสภาพ 
จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ

77,307.50       77,307.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PO0900061120002 25/12/2560

213 ขอเสนอซ้ือหนังสือ เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาหาข้อมูลของ
คณาจารย์ นิสิต และนักวิชาการ เก่ียวกับการใช้
ทฤษฎีและการปฏิบัติงาน ของภาควิชาบัณฑิตศึกษา
นานาชาติฯ คณะศึกษาศาสตร์

7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด

บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด

สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว 
ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061120088 28/12/2560

214 ขอเสนอจัดท าวารสาร HRD Journal ฉบับท่ี 2 ปีท่ี 8
 เดือนธันวาคม เพ่ือส าหรับเสนอผลงานวิชาการและ
ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิต และนักวิชาการ ให้
ได้รับการเผยแพร่เป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป

28,890.00       28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061120087 28/12/2560

215 จ้างซ่อมรถทะเบียน กร-6153 ชลบุรี เน่ืองจากขอ
เปล่ียนหม้อน้ า หลอดไฟ และท่อยางอากาศ

11,262.82 11,262.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด ราคา PO0206061120005 8/12/2560

216 จ้างซ่อมรถอีแต๋น 3 เน่ืองจากสตาร์ทไม่ติด และยกด๊ัม
ไม่ได้

7,276.00 7,276.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206061120038 6/12/2560

217 ซ่อมแซมรถทะเบียน ผร-5818 ชลบุรี เน่ืองจากขอ
เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองตามระยะ และขอตรวจเช็ค
ประตูหน้าซ้ายตกหลุมมีเสียงดัง

3,524.05 3,524.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

ราคา PR0206061120040 7/12/2560

218 ติดฟิล์มบานหน้ารถทะเบียน40-0964 ชลบุรี 
เน่ืองจากเปล่ียนฟิล์มบานหน้าช ารุด ล่อน หมดอายุ
การใช้งาน

5,666.00 5,666.00 เฉพาะเจาะจง สมคิดแอร์ สมคิดแอร์ ราคา PR0206061120046 7/12/2560

หนา้ 18



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

219 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์สามล้อพ่วงข้าง เน่ืองจาก
เปล่ียนโซ่สเตอร์หน้า-หลัง ผ้าเบรกล้อหน้า-หลัง 
เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เปล่ียนโช้คล้อพ่วงข้าง๔ตัว

2,970.00 2,970.00 เฉพาะเจาะจง นายสมกิจ  คลังสมบัติ นายสมกิจ  คลังสมบัติ ราคา PR0206061120039 7/12/2560

220 ขอซ้ือเบรกเกอร์และเช็ตไฟLED ส าหรับเปล่ียน
อุปกรณ์ท่ีอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PR0206061120092 9/12/2560

221 ขอซ้ือหลอดไฟ LED อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ 60 ปี

40,400.00 40,400.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PO0206061120011 15/12/2560

222 ขอซ่อมรถสวัสดิการ ๙ เน่ืองจากขอติดฟิล์มกันแดด
กระจกหน้า กระจกข้างซ้าย-ขวา ขอเปล่ียนชุดสวิท
ไฟสูงต่ าและชุดไฟนีออน

18,410.42 18,410.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206061120016 19/12/2560

223 จ้างจัดตกแต่งหน้ามหาวิทยาลัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเท
นเมนท์ จ ากัด

บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเทนเมนท์
 จ ากัด

ราคา PO0206061120012 15/12/2560

224 จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด เฟส๓ เพ่ือให้การตรวจ
ตรารักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ
บุคลากร นิสิต ภายในมหาวิทยาลัย

27,285.00 27,285.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PO0206061120018 20/12/2560

225 จ้างซ่อมโต๊ะหมู่บูชา เพ่ือไว้ใช้งานกิจกรรมต่างๆของ
มหาวิทยาลัยและไว้ส าหรับให้นิสิต ยืมใช้ในการจัด
กิจกรรม

2,180.66 2,180.66 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061120148 15/12/2560

226 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน 40-0698 เน่ืองจากขอถอด
และซ่อมไดชาร์จรถยนต์เพราะรถสตาร์ทไม่ติด

2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PR0206061120138 15/12/2560

227 จ้างท าป้ายไวนิลอบรมดับเพลิง ส าหรับโครงการ
อบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันท่ี ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.
 ๒๕๖๐

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา ราคา PR0206061120139 15/12/2560

228 จ้างท าหมันสุนัขจรจัดและฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
 คร้ังท่ี๒ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เพ่ือลด
ประชากรสุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

13,250.00 13,250.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย บุญอินทร์ นายอุทัย บุญอินทร์ ราคา PO0206061120017 3/1/2561

หนา้ 19



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

229 ขอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศระบบชิลเลอร์อาคาร
หอประชุมธ ารง บัวศรี

10,865.85 10,865.85 เฉพาะเจาะจง หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์
เซอร์วิส

หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์
เซอร์วิส

ราคา PO0206061120027 28/12/2560

230 ขอซ่อมแซมเคร่ืองท าน้ าเย็น อาคารโภชนาคาร 
เน่ืองจากเคร่ืองน้ าเย็น น้ าไม่เย็น จึงต้องซ่อมแซม
เพ่ือให้บริการนิสิตและผู้มาใช้บริการได้ด่ืมน้ า

5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PR0206061120158 15/12/2560

231 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขก-2343 เน่ืองจากเช็ค
ระยะ380,000กิโลเมตรและเปล่ียนไฟตัดหมอกข้าง
ซ้าย

30,495.00 30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโต้ซิต้ี จ ากัด บริษัท ออโต้ซิต้ี จ ากัด ราคา PO0206061120019 20/12/2560

232 จ้างหุ้มเบาะรองกราบของโต๊ะหมู่บูชาขนาด9 
เน่ืองจากผ้ารองเบาะหุ้มขาดหลายจุด

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ยุทธท าเบาะ ร้าน ยุทธท าเบาะ ราคา PR0206061120170 17/12/2560

233 ขอซ้ือแมกเนติกส าหรับซ่อมชุดไฟทางบริเวณสวน
นันทนาการ เพ่ือให้แสงสว่างแก่นิสิต บุคลากรและผู้
มาใช้บริการบริเวณสวนนันทนาการ

8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PR0206061120168 17/12/2560

234 จ้างตัดเคร่ืองแบบพนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้านช่าง
ต่างๆและพนักงานภาคสนามของพนักงานกองอาคาร
สถานท่ี

54,250.00 54,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเป๊ียก  บูติก ร้านเป๊ียก  บูติก ราคา PO0206061120022 26/12/2560

235 ขอซ้ือป้ายสวัสดีปีใหม่ เพ่ือตกแต่งและให้เกิดความ
สวยงามของรถสวัสดิการ ในช่วงเทศกาลปีใหม่

576.00 576.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ ร้าน บ้านจิปาถะ ราคา PR0206061120184 19/12/2560

236 จ้างตัดเคร่ืองแบบพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่ี
เข้าปฏิบัติงานใหม่

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเป๊ียก  บูติก ร้านเป๊ียก  บูติก ราคา PO0206061010003 4/1/2561

237 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์การจัดโครงการท าหมัน
สุนัขจรจัด คร้ังท่ี ๒ เดือน มกราคม ๒๕๖๑ เพ่ือลด
ประชากรสุนัขและฉีดยาท าหมันสุนัขจรจัดภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา

3,570.00 3,570.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา ราคา PR0206061120251 26/12/2560

238 ขอซ้ืออุปกรณ์อ่านข้อมูลภายนอก USB Card 
Reader เพ่ือทดแทนของเดิมที่ีช ารุดใช้งานไม่ได้ให้
สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206061120269 28/12/2560

หนา้ 20



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

239 ขอซ้ือประตูน้ าและเกลียวนอกส าหรับซ่อมแซมถัง
เก็บน้ า อาคารหอประชุม ธ ารงฯ เพ่ือให้บริการแก่
นิสิต บุคลากร และผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการภายในอาคาร
หอประชุม ธ ารงฯ

870.98 870.98 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061120270 28/12/2560

240 ขอซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมแซมบ่อเก็บน้ าใต้ดิน อาคาร
หอประชุม ธ ารงฯ

1,157.74 1,157.74 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061120271 28/12/2560

241 ขอซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมแซมห้องน้ า เพ่ือให้นิสิต 
บุคลากร และผู้ท่ีมาใช้บริการภายในอาคาร ๕๐ ปี

3,440.05 3,440.05 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061120273 28/12/2560

242 ขอซ้ือก๊อกตู้น้ าเย็น ส าหรับใช้ซ่อมตู้น้ าเย็นท่ี
ให้บริการผู้ท่ีเข้ามาใช้บริการภายในอาคารส านักงาน
อธิการบดี

160.50 160.50 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061120272 28/12/2560

243 ขอซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูปส าหรับซ่อมแซมถนนท่ี
ช ารุดเป็นหลุม เป็นบ่อ ไม่เรียบ บริเวณต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ราคา PR0206061120263 28/12/2560

244 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PO0206061120008 15/12/2017

245 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าของ
ท่ีระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณของมหาวิทยาลัย

24,800.00       24,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิมทอมสัน ร้านจิมทอมสัน ราคา PR0206061120128 14/12/2017

246 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่า
กระเช้า

9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกัลยา ร้านกัลยา ราคา PR0206061120121 14/12/2017

247 ขอความเห็นชอบจัดซี้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่า
กระเช้าผลไม้และกระเช้าของขวัญ

9,500.00         9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกัลยา ร้านกัลยา ราคา PR0206061120225 25/12/2017

248 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง
รถจักรยานยนต์ ย-3924 เดือน ธ.ค 2560

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061120002 1/12/2017

249 ขออนุมัติเบิกเงินค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
เดือน ธ.ค 2560 - ม.ค 2561

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

PO1000061120001 4/12/2017

250 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือน 
ธันวาคม 2560

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง
,บริษัท ชลสิน ปิโตรเลียม จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง
,บริษัท ชลสิน ปิโตรเลียม จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061120001 1/12/2017

หนา้ 21



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

251 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ โครงการ
ประชุมวิชาการงานวิจัยด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061120018 6/12/2017

252 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสต๊ิกเกอร์บางมัน A4,ลูกโป่ง,โฟม
เม็ด,กระดาษอิงค์เจ็ต

940.00 940.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061120017 6/12/2017

253 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักจัดการสุขภาพชุมชน

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง คลังยาชลบุรี,๘๘๘ รวงข้างพาณิช
,ร้าน ธ.วิวัฒน์,ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอส.ซายน์ อุปกรณ์เคมี

คลังยาชลบุรี,๘๘๘ รวงข้างพาณิช
,ร้าน ธ.วิวัฒน์,ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอส.ซายน์ อุปกรณ์เคมี

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061120022 6/12/2017

254 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักจัดการสุขภาพชุมชน

1,675.00 1,675.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนารัตน์,บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด,ร้านสุดประหยัด ๒๐ บาท

ร้านธนารัตน์,บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด,ร้านสุดประหยัด ๒๐ บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061120019 6/12/2017

255 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุยา โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักจัดการสุขภาพชุมชน

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบริบาลเภสัช ร้านบริบาลเภสัช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061120023 6/12/2017

256 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักจัดการสุขภาพชุมชน

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061120021 6/12/2017

257 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเอกสารเล่มวิจัย โครงการประชุม
วิชาการงานวิจัยด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน SP PRINT ร้าน SP PRINT เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061120016 6/12/2017

258 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโปสเตอร์ โครงกรประชุมวิชาการ
งานวิจัยด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ONE DESIGN ป้ายทุกชนิด ร้าน ONE DESIGN ป้ายทุกชนิด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061120014 6/12/2017

259 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปร้ินแผ่นพับประชาสัมพันธ์
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน SP PRINT ร้าน SP PRINT เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061120044 8/12/2017

260 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเอกสารใช้ในโครงการสัมนาโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ คร้ังท่ี 1/2560

3,790.00 3,790.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวินเพาเวอร์ ซัพพลาย ร้านวินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061120041 8/12/2017

261 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซักผ้าปูโต๊ะห้อง 410 2,580.00 2,580.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญศรี  รอดส าอางค์ นางบุญศรี  รอดส าอางค์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061120052 12/12/2017

หนา้ 22



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

262 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเตาเผาอุณหภูมิสูงและเคร่ือง
กล่ันไนโตรเจน ภาควิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

43,228.00 43,228.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1000061120002 18/12/2017

263 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกปร้ินเตอร์สี 15,568.50 15,568.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี. คัลเลอร์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี. คัลเลอร์ กรุ๊ป เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1000061120003 20/12/2017

264 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4 จ านวน 
300 รีม

31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1000061120004 20/12/2017

265 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแซมบ ารุงดูแลรักษารถบัส 
40-0548

15,631.63 15,631.63 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1000061120005 20/12/2017

266 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดพิมพ์การ์สวัสดีปีใหม่ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061120058 19/12/2017

267 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปล่ียนอุปกรณ์ห้องน้ าช้ัน 3,5,6 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก.ภูมิภัทรพันธ์ 2008 เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061120065 21/12/2017

268 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ โครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงานช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชาสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ประจ าปี 2560

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061120085 25/12/2017

269 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโปสเตอร์โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ฝึกงานช้ันปีท่ี 4 สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย ประจ าปีการศึกษา 2560

3,720.00 3,720.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ONE DESIGN ป้ายทุกชนิด ร้าน ONE DESIGN ป้ายทุกชนิด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061120086 25/12/2017

270 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแผ่นสไลด์ ภาควิชาพ้ืนฐาน
สาธารณสุข

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์รุจน์  รัฐประเสริฐ นายพงษ์รุจน์  รัฐประเสริฐ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061120087 25/12/2017

271 ขออนุมัติเบิกเงินค่าการ์ดความจ าส าหรับถ่ายภาพ 
ภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข

299.00 299.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที ซิต้ี จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไอที ซิต้ี จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061120088 25/12/2017

272 จัดจ้างตรวจติดตามการรับรอง Follow up  ระบบ 
ISO 27001:2013 จ านวน 1 งาน

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด                
ราคาท่ีเสนอ 19,260.00 บาท

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด    ราคาท่ีเสนอ
 19,260.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061120001 1/12/2017

273 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 1 รายการ 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง                            
ราคาท่ีเสนอ 250.00 บาท

ร้านไถ่เส็ง                          
ราคาท่ีเสนอ 250.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061120001 1/12/2017

หนา้ 23



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

274 จัดซ้ือกระดาษสีถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม  จ านวน 8
 แพ็ค

1,699.42 1,699.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีเสนอ 1,699.42 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 1,699.42 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061120015 7/12/2017

275 จัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 86 ถัง 3,010.00 3,010.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน           
ราคาท่ีเสนอ 3,010.00 บาท

ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน           
ราคาท่ีเสนอ 3,010.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061120016 7/12/2017

276 จัดซ้ือตลับหมึกโทนเนอร์ 128A  จ านวน 4 กล่อง 10,744.99 10,744.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 10,744.99 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 10,744.99 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061120003 14/12/2017

277 จัดซ้ือแบตเตอร่ีโทรศัพท์ไร้สายพานาโซนิกของแท้ 
HHR-P105 (TYPE31) จ านวน 1 ก้อน

321.00 321.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซียูดิจิตอลซัพพลาย          
ราคาท่ีเสนอ 321.00 บาท

ร้านซียูดิจิตอลซัพพลาย          
ราคาท่ีเสนอ 321.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061120025 19/12/2017

278 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

PR1200061120026 20/12/2017

279 จัดจ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศห้อง 209 ห้อง 210 
และห้อง UPS  จ านวน 12 เคร่ือง

14,552.00 14,552.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค         ราคาท่ี
เสนอ 14,552.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค         ราคาท่ี
เสนอ 14,552.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061120004 25/12/2017

280 จัดซ้ือสมุดทะเบียนหนังสือส่ง จ านวน 10 เล่ม 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด                                
ราคาท่ีเสนอ 800.00 บาท

 บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด                                
ราคาท่ีเสนอ 800.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061120038 28/12/2017

281 จ้างถ่ายเอกสาร 11,639.60 11,639.60 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PO1300061120003 4/12/2017

282 ซ้ือกระดาษเช็ดมือสก๊อตและกระดาษช าระคิมซอฟท์ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลทีเคฯ บริษัท แอลทีเคฯ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061120003 4/12/2017

283 ซ้ือชุดก๊ิฟเซ็ท (แก้วสแตนเลส+กระบอกสแตนเลส+
กระเป๋า) สกรีนโลโก้ฟรี 1 สี 1 ต าแหน่ง

70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อะ ก๊ิฟ เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อะ ก๊ิฟ เซอร์วิส ผู้จ าหน่ายโดยตรง PO1300061120001 4/12/2017

284 ซ้ือนีี้ยาล้างห้องน้ า น้ ายาเช็ดกระจก 2,920.00 2,920.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จ ากัด บ.สยามแม๊คโคร จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061120002 4/12/2017
285 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงแก๊สโซฮอล์ 95 จ านวน 14 ลิตร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061120004 4/12/2017
286 ซ้ือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มติชน 380.00 380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061120005 4/12/2017
287 จ้างเหมาอ่านบทความจ านวน 8 รายการ 9,620.00 9,620.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา นางสาวขนิษฐา มีความช านาญ PR1300061120010 6/12/2017
288 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 83 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061120009 6/12/2017
289 จ้างท ารูปเล่มรายงานจ านวน 17 เล่ม 2,975.00 2,975.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300061120011 6/12/2017
290 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังส์ช่ันขาว-ด า 4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061120014 7/12/2017
291 ซ้ือเก้าอี่ีส านักงานจ านวน 2 ตัว 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061120013 7/12/2017
292 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 79 เอ 85 เอ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061120024 12/12/2017
293 ซ้ือกระเช้าปีใหม่ 3 กระเช้า 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแป้น ร้านแป้น ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061120037 20/12/2017
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

294 ซ้ือไส้กรองคาร์บอนยูวีพร้อมหลอดยูวี 2,540.00 2,540.00 เฉพาะเจาะจง บ้านกรองน้ า บ้านกรองน้ า ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061120040 22/12/2017
295 ซ้ือหมึกพิมพ์ 83 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061120047 28/12/2017
296 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A 4 70 แกรม 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 

จ ากัด
บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061120046 28/12/2017

297 ขออนุมัติเบิกค่าน้ าด่ืม ประจ าเดือน เดือน ธันวาคม 
๒๕๖๐

3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร/ราคาท่ี
เสนอ 3,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร/ราคาท่ีซ้ือ
 3,000 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061120021 8/12/2560

298 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมบ ารุงรถยนต์ เลขทะเบียน นค-
7824 ชลบุรี (ล้างแอร์,แว๊กน้ ายา,เปล่ียนไดเออร์)

2,500.00         2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ ชลบุรี 
จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 2,500 บาท

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ ชลบุรี 
จ ากัด/ราคาท่ีจ้าง 2,500 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061120045 18/12/2560

299 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุส านักงาน 5,265.00         5,265.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
ราคาท่ีเสนอ 5,265 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
ราคาท่ีซ้ือ 5,265 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061120062 28/12/2560

300 ขออนุมัติซ้ือกระดาษA4 80 แกรมและ กระดาษA4 
70 แกรม

30,174.00 30,174.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061120001 4/12/2017

301 ขออนุมัติซองน้ าตาลใส่เอกสารขยายข้าง 3,670.00 3,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061120002 4/12/2017

302 กระเช้าผลไม้ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061120004 6/12/2017

303 ขออนุมัติถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง นายไพรเดช สุทธิเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061120007 7/12/2017

304 ขออนุมัติค่าป้ายไวนิล โครงการสหกิจ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง นายไพรเดช สุทธิเรือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061120010 8/12/2017

305 ขออนุมัติค่าเช่าบอร์ด โครงการสหกิจ 12,300.00 12,289.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพดา กรุ๊ป จ ากัด บริษัท แอพดา กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061120009 8/12/2017
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

306 ขออนุมัติค่าเช่าสนามฟุตบอล 6,000.00 5,960.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภควรรณ ค้าเจริญ นางสาวภควรรณ ค้าเจริญ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061120040 14/12/2017

307 ขออนุมัติรถบัสปรับอากาศ 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์ นายลือชา สมวิทย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061120048 14/12/2017

308 ขออนุมัติกระเช้าผลไม้ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061120056 18/12/2017

309 ขออนุมัติกระเช้าผลไม้ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061120057 18/12/2017

310 ขออนุมัติน้ าด่ืม 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061120059 19/12/2017

311 ขออนุมัติหมึกปร้ินเตอร์ CE505A 7,859.15 7,859.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061120064 20/12/2017

312 ขออนุมัตดอกไม้สักการะ และค่าประทัด 800.00 498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์และแม่ประภา
สังฆภัณฑ์

ร้านดอกไม้เจียมจิตต์และแม่ประภา
สังฆภัณฑ์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061120066 20/12/2017

313 ขออนุมัติเคร่ืองเซ่นไหว้ 7,000.00 5,363.00 เฉพาะเจาะจง พ่ีก๋าหนองมนและน.ส.จรูญรัตน์ ผ่อง
ใส ร้านโอ มาร์เก็ต แอนด์ สโตร์ 
บมจ.ซีพี ออลล์

พ่ีก๋าหนองมนและน.ส.จรูญรัตน์ ผ่อง
ใส ร้านโอ มาร์เก็ต แอนด์ สโตร์ 
บมจ.ซีพี ออลล์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061120067 20/12/2017

314 ขออนุมัติกระเช้าผลไม้ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061120073 25/12/2017

315 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 5,861.31 5,861.31 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061120077 26/12/2017

หนา้ 26



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

316 ขออนุมัติน้ ามันรถตู้คณะ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061120075 26/12/2017

317 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถเดินเอกสารและหนังสือพิมพ์ 
เดือน มกราคม 2561

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานครและ
ร้านเกษากร

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานครและ
ร้านเกษากร

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061120087 29/12/2017

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

PR1700061120001 1/12/2017

319 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061120002 2/12/2017

320 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061120007 8/12/2017

321 ขออนุมัติเสนอซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ส าหรับ
ห้องน้ า

6,867.93 6,867.93 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์
 ซัพพลาย 2008

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์
 ซัพพลาย 2008

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061120018 14/12/2017

322 ขออนุมัติเสนอจ้างส่งเอกสาร 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง ไปรษณีย์ไทย ไปรษณีย์ไทย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061120020 15/12/2017

323 ขออนุมัติเสนอจ้างแปลเอกสารบทความทางวิชาการ 44,700.00 44,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโอริสา  อยู่อุดมสุข นางสาวโอริสา  อยู่อุดมสุข เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061120002   
                       
PR1700061120021

21/12/2017   
                 
15/12/2017

324 ขออนุมัติเสนอเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 657,870.00 657,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061120001   
                       
PR1700061120023

19/12/2017   
                
19/12/2017

325 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มงานนิพนธ์ 23,220.00 23,220.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061120003   
                       
PR1700061120024

22/12/2017   
                   
22/12/2017

326 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 
12/2560

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061120001 1/12/2017

หนา้ 27



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

327 ขออนุมัติจ้างท าแผ่นพับกระดาษ A4 และคู่มือดนตรี 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/เสนอ
ราคา 10,500 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/เสนอ
ราคา 10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061120045 7/12/2017

328 ขออนุมัติจ้างท า X-Frame  และป้ายไวนิล 3,550.00 3,550.00 เฉพาะเจาะจง นายเสฏฐวุฒิ พุ่มสุวรรณ/เสนอราคา
 3,550 บาท

นายเสฏฐวุฒิ พุ่มสุวรรณ/เสนอราคา
 3,550 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061120044 7/12/2017

329 ขออนุมัติจ้างท าเอกสารส าหรับการอบรม (โครงการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตสาขากีฬาศึกษาและบริหาร
จัดการกีฬา)

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
2,600 บาท

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
2,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061120052 8/12/2017

330 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (มหาวิทยาลัยดานัง 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)(ไปรับ)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
2,000 บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061120054 8/12/2017

331 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (มหาวิทยาลัยดานัง 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)(ไปส่ง)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
2,000 บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061120053 8/12/2017

332 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์โครงการค่ายอาสา
พัฒนาสังคม คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2560 (กิจกรรมสอน
หนังสือและส่งเสริมสุขภาพ)

108.00 108.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ จ ากัด/
เสนอราคา 108 บาท

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ จ ากัด/
เสนอราคา 108 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061120061 12/12/2017

333 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์โครงการค่ายอาสา
พัฒนาสังคม คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2560 (กิจกรรมสอน
หนังสือและส่งเสริมสุขภาพ)

1,268.00 1,268.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/เสนอราคา 1,268 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/เสนอราคา 1,263 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061120062 12/12/2017

334 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์โครงการค่ายอาสา
พัฒนาสังคม คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2560 (กิจกรรม
ส่วนกลาง)

956.00 956.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/เสนอราคา 956 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/เสนอราคา 956 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061120067 12/12/2017

335 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์โครงการค่ายอาสา
พัฒนาสังคม คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2560 (กิจกรรม
ส่วนกลาง)

957.00 957.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 957 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 957 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061120068 12/12/2017

336 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการค่าย
อาสาพัฒนาสังคม คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2560 (กิจกรรม
พัฒนาโรงเรียน)

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช่างหล่อเฟอร์นิเจอร์/เสนอราคา
 1,200 บาท

ร้านช่างหล่อเฟอร์นิเจอร์/เสนอราคา
 1,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061120065 12/12/2017

หนา้ 28



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

337 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์โครงการค่ายอาสา
พัฒนาสังคม คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2560 (กิจกรรม
พัฒนาโรงเรียน)

1,618.00 1,618.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
 (มหาชน)/เสนอราคา 1,618 บาท

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
 (มหาชน)/เสนอราคา 1,618 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061120063 12/12/2017

338 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์โครงการค่ายอาสา
พัฒนาสังคม คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2560 (กิจกรรม
พัฒนาโรงเรียน)

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไม้เมือง/เสนอราคา 1,200 บาท ร้านไม้เมือง/เสนอราคา 1,200 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061120066 12/12/2017

339 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์โครงการค่ายอาสา
พัฒนาสังคม คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2560 (กิจกรรม
พัฒนาโรงเรียน)

710.00 710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขา
ชลบุรี)/เสนอราคา 710 บาท

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขา
ชลบุรี)/เสนอราคา 710 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061120064 12/12/2017

340 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์โครงการค่ายอาสา
พัฒนาสังคม คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2560 (กิจกรรม
พัฒนาสนามกีฬา)

13,827.00 13,827.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
 (มหาชน)/เสนอราคา 13,827 บาท

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
 (มหาชน)/เสนอราคา 13,827 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800061120001 12/12/2017

341 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์โครงการค่ายอาสา
พัฒนาสังคม คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2560 (กิจกรรม
พัฒนาสนามกีฬา)

2,015.00 2,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
 (มหาชน)/เสนอราคา 2,015 บาท

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
 (มหาชน)/เสนอราคา 2,015 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061120057 12/12/2017

342 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์โครงการค่ายอาสา
พัฒนาสังคม คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2560 (กิจกรรม
พัฒนาสนามกีฬา)

129.00 129.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/เสนอราคา 129 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/เสนอราคา 129 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061120059 12/12/2017

343 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์โครงการค่ายอาสา
พัฒนาสังคม คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2560 (กิจกรรม
พัฒนาสนามกีฬา)

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช่างหล่อเฟอร์นิเจอร์/เสนอราคา
 400 บาท

ร้านช่างหล่อเฟอร์นิเจอร์/เสนอราคา
 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061120060 12/12/2017

344 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการค่ายอาสา
พัฒนาสังคม คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2560)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์/เสนอราคา 
4,000 บาท

นายลือชา สมวิทย์/เสนอราคา 
4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061120075 14/12/2017

345 ขออนุมัติซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (อ.ธรรมนันธิกา
 แจ้งสว่าง)

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 650 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 650 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061120095 27/12/2017

346 ขออนุมัติซ้ือปากกาเคมีน้ ามัน (เขียนเลขครุภัณฑ์) 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านจิปาถะ/เสนอราคา 850 
บาท

ร้านบ้านจิปาถะ/เสนอราคา 850 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061120097 27/12/2017

หนา้ 29



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

347 ขออนุมัติซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (เจ้าหน้าท่ี
โครงการศูนย์วิสาหกิจ)

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 2,800 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061120096 27/12/2017

348 ขออนุมัติซ้ือสารเคมี,วัสดุและอุปกรณ์ จ านวน 10 
รายการ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา
โมเลกุล

14,380.80 14,380.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061120006 4/12/2017

349 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ.
 2560 เพ่ือรับ-ส่ง อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี เข้าร่วม
โครงการศึกษาดูงานบริหารและการจัดการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา

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

PR2100061120008 4/12/2017

350 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์ จ านวน 16 รายการ ท่ี
เก่ียวข้องกับการสาธิตการเปล่ียนน้ าเค็มเป็นน้ าจืด 
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงระบบให้สามารถใช้ในการเรียน
การสอน และการวิจัยได้

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน K.k. อุปกรณ์ ,บริษัท สยามโก
ลบอลเฮาส์ จ ากัด (มหาชน),นภดล 
การค้า

ร้าน K.k. อุปกรณ์ ,บริษัท สยามโก
ลบอลเฮาส์ จ ากัด (มหาชน),นภดล 
การค้า

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061120007 4/12/2017

351 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 11-15 ธันวาคม 
2560 เพ่ือรับ-ส่งผู้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยีทางทะเล  
มหาวิทยาลัยบูรพากับ National Marine Hazard 
Mitigation Service ฯลฯ

15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061120015 8/12/2017

352 ขออนุมัติจ้างเช่าเรือ จ านวน 1 ล า เพ่ือรับ-ส่ง
ผู้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
คณะเทคโนโลยีทางทะเล  มหาวิทยาลัยบูรพากับ 
National Marine Hazard Mitigation Service ฯลฯ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล แซ่แต้ นายเฉลิมพล แซ่แต้ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061120016 8/12/2017

353 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 14 ธันวาคม 
2561 เพ่ือรับ-ส่งคณาจารย์เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีทางทะเล ณ 
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จ.
ชลบุรี

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

PR2100061120014 8/12/2017

หนา้ 30



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

354 ขออนุมัติซ้ืออาหารกุ้ง จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้ใน
การเล้ียงกุ้งพ่อแม่พันธ์กุ้งกุลาด าของศูนย์วิจัยคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล

11,380.00 11,380.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย์ พรพานิช นางสาวลัดดาวัลย์ พรพานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061120017 9/12/2017

355 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ วันท่ี 22 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 เพ่ือรับอาจารย์ญ่ีปุ่นจากมหาวิทยาลัย 
Tokyo University of Marine Science and 
Technology ฯ

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

PR2100061120030 21/12/2017

356 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 3 รายการ เพ่ือใช้
ในการสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาสัตว์มีกระดูสัน
หลังในทะเล

7,990.00 7,990.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณี  ผลมณี นางวรรณี  ผลมณี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061120028 21/12/2017

357 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 3 รายการ เพ่ือใช้ในการ
จัดเก็บอุปกรณ์ด าน้ าให้สะดวกต่อการใช้งานและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขา
จันทบุรี)

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขา
จันทบุรี)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061120033 29/12/2017

358 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ 
เพ่ือใช้ประกอบโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี
 พ.ศ. 2561

5,940.00 5,940.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ, ร้านผ้ึงน้อย,บริษัท 
บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน), บริษัท เอก-ชัย ดีสทริ
บิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด

โรงพิมพ์จิรเมธ, ร้านผ้ึงน้อย,บริษัท 
บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน), บริษัท เอก-ชัย ดีสทริ
บิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061120035 29/12/2017

359 ขออนุมัติจ้างท าราวแขวนอุปกรณ์ด าน้ า จ านวน 1 อัน
 และซ่อมแซมราวตากอุปกรณ์ด าน้ า จ านวน 3 อัน 
เพ่ือใช้ในการเก็บอุปกรณ์ด าน้ า เน่ืองจากราวแขวน
อุปกรณ์ด าน้ าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และซ่อมแซม
ราวแขวนให้แข็งแรงคงทน

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ  เสง่ียมโพธ์ิ นายบุญเลิศ  เสง่ียมโพธ์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061120034 29/12/2017

360 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์ ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ 2561 
พิมพ์สี 2 ด้าน (หน้า-หลัง) ขนาด 8*10 น้ิว พับคร่ึง 
เพ่ือใช้เป็นการ์ดอวยพรปีใหม่แด่ผู้มีอุปการะคุณของ
คณะเทคโนโลยีทางทะเลท้ังหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก

3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง อิงค์ ๒๕๕๔ อิงค์ ๒๕๕๔ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061120031 29/12/2017

หนา้ 31



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

361 ขออนุมัตจัดซ้ือซองสี ใส่ ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ 2561 
เพ่ือใช้เป็นซองใส่การ์ดอวยพรปีใหม่แด่ผู้มี
อุปการะคุณของคณะเทคโนโลยีทางทะเลท้ัง
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061120032 29/12/2017

362 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 2 ธันวาคม 2560
 เพ่ือรับ-ส่ง อาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรม Training 
workshop on nutrient Analysis and Quality 
Assurance/Quality

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061120003 1/12/2017

363 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 2 ป้าย เพ่ือ
น ามาใช้ต้อนรับหน่วยงานเข้าร่วมเสวนาการ
พัฒนาการค้าผลไม้ จังหวัดจันทบุรี และตราด

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านที แอนด์ พี ปร้ิน ร้านที แอนด์ พี ปร้ิน ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061120001 1/12/2017

364 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 2 ธันวาคม 2560
 เพ่ือรับ-ส่ง บุคลากรและคณาจารย์สอบสัมภาษณ์
คัดเลือกเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ของคณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์

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

PR2200061120002 1/12/2017

365 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการ จ านวน 3 รายการ
 เพ่ือใช้ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมเก่ียวข้าวสัมพันธ์

1,635.00 1,635.00 เฉพาะเจาะจง ร้านKKอุปกรณ์,ร้านเตียวง่วนเชียง ร้านKKอุปกรณ์,ร้านเตียวง่วนเชียง ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061120005 1/12/2017

366 ขออนุมัติซ้ือค่าของท่ีระลึก จ านวน 1 โครงการ เพ่ือ
ใช้ในโครงการศึกษาดูงานของอาจารย์ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2560 
ในวันท่ี 7 ธันวาคม 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ ม.
เกษตรศาสตร์บางเขน

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061120024 1/12/2017

367 ขออนุมัติจ้างท าป้ายจ านวน 7 ป้าย เพ่ือใช้
ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ส าหรับจัดกิจกรรมนอกสถานท่ี

2,796.00 2,796.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ โรงพิมพ์จิรเมธ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061120015 4/12/2017

368 ขออนุมัติซ้ือ Adapter Notebook NB Dell 19.5V 
4.62A Power Max จ านวน 1 อัน  เพ่ือทดแทน
ของเดิมท่ีช ารุด เน่ืองจากไฟฟ้าลัดวงจร

960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061120012 4/12/2017

หนา้ 32



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

369 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 7 รายการ เพ่ือ
น ามาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงและวางระบบน้ า
โรงเรือนกล้วยไม้

1,260.00 1,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลองขุดวัสดุ ร้านคลองขุดวัสดุ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061120013 4/12/2017

370 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 4 รายการ เพ่ือ
น ามาใช้ในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการชีววิทยา

620.00 620.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธิดา  หงษ์ทอง นางสาวธิดา  หงษ์ทอง ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061120014 4/12/2017

371 ขออนุมัติจ้างเหมานวดข้าวและสีข้าว จ านวน 1 งาน 
เพ่ือใช้ประกอบโครงการสืบสานวัฒนธรรมเก่ียวข้าว
สัมพันธ์

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทิม ปล้ืมส าราญ นายทิม ปล้ืมส าราญ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061120032 6/12/2017

372 ขออนุมัติจ้างพิมพ์ป้าย PET Flim ขนาด 80*180 ซม.
 เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านที แอนด์ พี ปร้ิน ร้านที แอนด์ พี ปร้ิน ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061120034 7/12/2017

373 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 13 ธันวาคม 
2560 จ านวน 1 งาน เพ่ือรับ-ส่ง อาจารย์เข้าร่วมเป็น
กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ น.ส. อทิตตยา
 วินิจฉัย และ น.ส.กัญฑรัตน์ จิระประเสริฐสุข 
นักศึกษาปริญญาโท ฯ

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

PR2200061120044 8/12/2017

374 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 14 ธันวาคม 
2561 เพ่ือรับ-ส่ง คณาจารย์เข้าร่วมน าเสนอผลงาน
และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 
2560

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

PR2200061120045 8/12/2017

375 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ เพ่ือใช้
สนับสนุนของรางวัลในการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ สถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอมร (เจ้ียฮ่ัวหยู) ร้านอมร (เจ้ียฮ่ัวหยู) ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061120046 9/12/2017

หนา้ 33



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

376 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 14 ธันวาคม 
2560 เพ่ือรับ- ส่งอาจารย์เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา 
คร้ังท่ี 12/2560 ณ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

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

PR2200061120047 12/12/2017

377 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 17 ธันวาคม 
2560 เพ่ือรับ-ส่งคณาจารย์เข้าร่วมสอบคัดเลือกนิสิต
ทุนพระราชทาน (ชาวกัมพูชา) ประจ าปีการศึกษา 
2561 โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061120048 12/12/2017

378 ขออนุมัติซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ RAM DDR3 (1600) 4
 GB จ านวน 41 ช้ิน เพ่ือใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใน
ห้องปฏิบัติการ เน่ืองจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ มี
หน่วยความจ าหลักน้อยท าให้โปรแกรมท างานช้า

71,750.00 71,750.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส คลินิก คอม โดย เนส ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061120055 21/12/2017

379 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการติดต้ังโปรเจคเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 1 เคร่ือง เพ่ือใช้ในการประชุมของ
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ห้อง 204

4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง อิสเทิร์น เซอร์วิส อิสเทิร์น เซอร์วิส ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061120057 21/12/2017

380 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ วันท่ี 21 ธันวาคม 
2560 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา
การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 5 
ปี (พ.ศ. 2560-2564)

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

PR2200061120056 21/12/2017

381 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 5 รายการ 
เพ่ือให้อาจารย์ในคณะน าไปใใช้ในการท างาน เก็บ
เอกสาร และใช้น่ังในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

100,180.00 100,180.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟอร์นิเจอร์ เอาท์
เล็ท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟอร์นิเจอร์ เอาท์
เล็ท

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2200061120003 28/12/2017

หนา้ 34



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

382 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
จ านวน 4 รายการ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและ
งานวิจัยในสาขาเทคโนโลยีการเกษตร

458,400.00 458,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ์ จ ากัด บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ์ จ ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2200061120002 28/12/2017

383 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและ
งานวิจัยในสาขาเทคโนโลยีการเกษตร

380,900.00 380,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเบญจา อินเตอร์เทรด 
จ ากัด

บริษัท ศรีเบญจา อินเตอร์เทรด 
จ ากัด

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2200061120001 28/12/2017

384 ขออนุมัติซ้ือกระเช้าของท่ีระลึกเพ่ือเป็นของท่ีระลึก
ขอบคุณ คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ)  ซ่ึงได้ด ารง
ต าแหน่งดังกล่าว (รายช่ือดังเอกสารแนบ) ฯลฯ

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจันทบุรี
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม)

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจันทบุรี
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม)

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061120062 27/12/2017

385 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบตู้ปลอดเช้ือ Biological 
Safety Cabinet (Class ll) เพ่ือสอบเทียบตู้ปลอด
เช้ือให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมพร้อมใช้งานอย่าง
ปลอดภัยต่อผู้ใช้เคร่ืองและงานท่ีต้องใช้เคร่ือง

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ แคลลิเบรช่ัน จ ากัด บริษัท ไบโอ แคลลิเบรช่ัน จ ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061120065 29/12/2017

386 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดวางผลงานนิสิต 
เพ่ือให้นิสิตได้จัดวางผลงานและแสดงผลงานการผลิต
เคร่ืองประดับท่ีได้จากการเรียน

7,463.25 7,463.25 เฉพาะเจาะจง ร้านรจนาเจียระนัย ร้านรจนาเจียระนัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061120011 4/12/2017

387 ขออนุมัติจ้างงานพิมพ์สี 2 ด้าน (หน้า-หลัง) ขนาด 7*
10 น้ิว กระดาษอาร์ตด้าน 300 แกรม รวมพับคร่ึง 
เพ่ือใช้ส าหรับอวยพรปีใหม่แด่ผู้ท่ีมีอุปการะคุณต่อ
คณะอัญมณีท้ังหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก

4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้ินต้ิงรูม ร้านพร้ินต้ิงรูม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061120017 25/12/2017

388 ขออนุมัติซ้ือซองปอนด์สี 8-1/2/555 จ านวน 4 แพ็ค 
เพ่ือใช้ส าหรับใส่ ส.ค.ส.อวยพรปีใหม่แด่ผู้ท่ีมี
อุปการะคุณต่อคณะอัญมณีท้ังหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก

180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกบุ๊คเซ็นเตอร์ ร้านเอกบุ๊คเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061120018 25/12/2017

หนา้ 35



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

389 ขออนุมัติจ้างส าเนาเอกสาร จ านวน 7,719 หน้า และ
เข้าเล่ม+อุปกรณ์ เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการเรียน
การสอนของคณะอัญมณี

4,332.55 4,332.55 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061120027 29/12/2017

390 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนกุญแจประตูกระจก จ านวน 1 ชุด
 เน่ืองจากกุญแจประตูกระจกห้องพักคณบดีช ารุด จึง
มีความประสงค์จ้างเปล่ียนกุญแจประตูกระจกใหม่
เพ่ือให้ประตูห้องพักสามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิม

450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย  ศรีคงรักษ์ นายวุฒิชัย  ศรีคงรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061120026 29/12/2017

391 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ช้ัน 
จ านวน 3 คัน 3 วัน ส าหรับใช้เดินทางในโครงการ
ทัศนศึกษาเพ่ือการฝึกปฏิบัติการจัดน าเท่ียวและ
มัคคุเทศก์ (13-15ธ.ค.60)

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061120009 1/12/2017

392 ขออนุมัติค่าจ้างออกแบบและพิมพ์จดหมายข่าว ฉบับ
เดือน ต.ค.-พ.ย.60 เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร และงาน
กิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ

13,696.00 13,696.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน เพรส
 แอนด์ ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน เพรส
 แอนด์ ซัพพลาย

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PO2400061120002 4/12/2017

393 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก(แฟลชไดร์ฟการ์ด รุ่น CA001
 ความจุ 2 GB) ส าหรับมอบให้กับหน่วยงาน และ
สถานประการสหกิจศึกษา ท่ีมีความร่วมมือกับคณะฯ 
เพ่ือขอบคุณเน่ืองในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561

68,480.00 68,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเม่ียม เพอร์เฟค จ ากัด บริษัท พรีเม่ียม เพอร์เฟค จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PO2400061120003 4/12/2017

394 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 120,512 แผ่น เพ่ือ
ใช้ในการจัดการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 1/2560

60,256.00 60,256.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PO2400061120004 8/12/2017

395 ขออนุมัติจ้างพิมพ์ใบประกาศ ส าหรับมอบให้ผู้น า
เสนอผลงานวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุมโครงการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2017(1-2พ.ย.60)

960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง นายไพรเดช สุทธิเรือง มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061120044 14/12/2017

396 ขออนุมัติจ้างท าไวนิล ส าหรับตกแต่งสถานท่ีจัด
ประชุม โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปี 
2017(1-2พ.ย.60)

2,590.00 2,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงศิลป์ ร้านหน่ึงศิลป์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061120045 14/12/2017

หนา้ 36



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

397 ขออนุมัติจ้างท าตรายาง ส าหรับใช้ในการประทับ
ใบเสร็จรับเงินในการรับลงทะเบียน โครงการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ปี 2017(1-2พ.ย.60)

250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061120047 14/12/2017

398 ขออนุมัติค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ ส าหรับใช้ในการพิมพ์
งานเอกสารต่างๆ ท่ีใช้ประกอบในการจัดโครงการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2017(1-2พ.ย.60)

22,191.80 22,191.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์ทีเค โปรดักส์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์ทีเค โปรดักส์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400061120042 14/12/2017

399 ขออนุมัติซ้ือสมุดโน๊ต ส าหรับมอบให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปี 
2017(1-2พ.ย.60)

14,338.00 14,338.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีสากลพรีเม่ียม จ ากัด บริษัท ศรีสากลพรีเม่ียม จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400061120046 14/12/2017

400 ขออนุมัติซ้ือกระเป๋าใส่เอกสาร ส าหรับมอบให้
ผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ปี 2017(1-2พ.ย.60)

10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเน่ียนสตาร์ ร้านยูเน่ียนสตาร์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400061120043 14/12/2017

401 ขออนุมัติซ้ือเก้าอ้ีน่ังเรียน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี จ านวน 700 ตัว

559,300.00 559,300.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท พลจักร อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท พลจักร อินเตอร์เทรด จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง และเสนอราคา
ต่ าสุด

PO2400061120005 27/12/2017

402 ขออนุมัติเบิกค่าจัดจ้างซักรีดผ้าในศูนย์บริการฯ เดือน
ธันวาคม 2560

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

นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอราคา 
4,855บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061120001 1/12/2017

403 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสาร 9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY และ
ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส / เสนอ
ราคา 9,400 บาท

ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY และ
ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส / เสนอ
ราคา8,495.55 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061120002 1/12/2017

404 ขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันรถรับส่งเอกสาร เดือนธันวาคม
 2560

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 
บาท

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061120003 1/12/2017

405 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือชุดทดสอบสเตียรอยด์ IC-
โครงการสุขภาพดีด้วยสมุนไพร ห่างไกลสเตียรอยด์

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผลิตภัณฑ์กรม วิทยาศาสตร์
การแพทย์  / เสนอราคา 11,000 
บาท

ร้านผลิตภัณฑ์กรม วิทยาศาสตร์
การแพทย์  / เสนอราคา 11,000 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2700061120001 14/12/2017

หนา้ 37



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

406 อนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ-
เดินทางประชุมคัดเลือกข้อสอบประมวลความรู้ข้ันท่ี 
2 วันท่ี 21 ธันวาคม 2560

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ฐิตะเจริญ / เสนอราคา
 3,000 บาท

นายสมชาย  ฐิตะเจริญ / เสนอราคา
 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061120012 15/12/2017

407 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้เดินทางเข้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ วันท่ี
 11-12 มกราคม 2561

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ฐิตะเจริญ / เสนอราคา
 7,000 บาท

นายสมชาย  ฐิตะเจริญ / เสนอราคา
 7,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061120015 26/12/2017

408 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 
โครงการจัดการความรู้ (KM Day) ในวันท่ี 14 ธ.ค.60

960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสาร ไทยแก้ว ศูนย์ถ่ายเอกสาร ไทยแก้ว บริการดี รวเร็ว ราคาต่ าสุด PR2800061120015 12/12/2017

409 ค่าถ่ายเอกสารในการฝึกอบรมและรายงานใน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปฯในวันท่ี 
30 พ.ย.60

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสาร ไทยแก้ว ศูนย์ถ่ายเอกสาร ไทยแก้ว บริการดี รวเร็ว ราคาต่ าสุด PR2800061120017 12/12/2017
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

410 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุในโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปฯในวันท่ี 30 พ.ย.
60

67,780.00 67,780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกมลรัตน์
บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (อรัญ
ประเทศ)
ร้านนายอินทร์ สาขาโลตัสอรัญ
ประเทศ
เพ้งพานิช
อรัญเฟอร์นิเจอร์
ส.พาณิชย์
ทรงชาย
ร้าน ล้านแชมป์อิงเจ็ท
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม
 จ ากัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม
 จ ากัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม
 จ ากัด
ร้าน ล้านแชมป์อิงเจ็ท
ร้าน บี.พี.เพ่ือนนักเรียน
บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จ ากัด
บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จ ากัด
บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (อรัญ
ประเทศ)
ร้าน ต้นข้าว
ร้านเอกลักษณ์

ร้านกมลรัตน์
บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (อรัญ
ประเทศ)
ร้านนายอินทร์ สาขาโลตัสอรัญ
ประเทศ
เพ้งพานิช
อรัญเฟอร์นิเจอร์
ส.พาณิชย์
ทรงชาย
ร้าน ล้านแชมป์อิงเจ็ท
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด
ร้าน ล้านแชมป์อิงเจ็ท
ร้าน บี.พี.เพ่ือนนักเรียน
บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จ ากัด
บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จ ากัด
บมจ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (อรัญ
ประเทศ)
ร้าน ต้นข้าว
ร้านเอกลักษณ์

สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061120016 12/12/2017

411 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ(ดังเอกสารแนบ) 22,110.00 22,110.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคเอสเค เคมิคัล 
แอนด์แลบบอราทอร่ี แอพพลาย
แอนซ์,บริษัท กิบไทย จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคเอสเค เคมิคัล 
แอนด์แลบบอราทอร่ี แอพพลาย
แอนซ์,บริษัท กิบไทย จ ากัด

สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061120019 18/12/2017

412 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์(ดังเอกสารแนบ) 14,330.00 14,330.00 เฉพาะเจาะจง น.เกษตร(ปักธงชัย),เจริญภัณฑ์
,ฟาร์ม ม.เทคโนโลยีสุรนารี,บริษัท 
เมกา โฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด,บริษัท 
ช็อคโกแลทเค้ก จ ากัด

น.เกษตร(ปักธงชัย),เจริญภัณฑ์
,ฟาร์ม ม.เทคโนโลยีสุรนารี,บริษัท 
เมกา โฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด,บริษัท 
ช็อคโกแลทเค้ก จ ากัด

สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061120018 18/12/2017

หนา้ 39



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

413 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุในการจัดท า
โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินจังหวัดสระแก้ว

43,540.00 43,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นาฏลีลา   
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม
 จ ากัด บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จ ากัด 
ร้าน บี.พี. เพ่ือนนักเรียน ร้าน เพ้ง
พานิช ร้านกมลรัตน์ ร้านนายอินทร์
 สาขา โลตัสอรัญประเทศ บริษัท 
สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) นาย
พิชิตชัย วิจิตขะจี ตลาดสดวัฒนา
นคร ร้าน ล้านแชมป์อิงค์เจ็ท ศูนย์
ถ่ายเอกสารไทยแก้ว และนายสงบ 
กาวิรุณธ์

ร้าน นาฏลีลา   
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด บมจ. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จ ากัด 
ร้าน บี.พี. เพ่ือนนักเรียน ร้าน เพ้ง
พานิช ร้านกมลรัตน์ ร้านนายอินทร์ 
สาขา โลตัสอรัญประเทศ บริษัท 
สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) นาย
พิชิตชัย วิจิตขะจี ตลาดสดวัฒนา
นคร ร้าน ล้านแชมป์อิงค์เจ็ท ศูนย์
ถ่ายเอกสารไทยแก้ว และนายสงบ 
กาวิรุณธ์

สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061120024 20/12/2017

414 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ิอเพลิง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061120030 28/12/2017

415 ขออนุมัติจ้างและเปิดเงินค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ
เพ่ือรับส่งคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เพ่ือไปนิเทศก์สหกิจศึกษา ในวันท่ี 13 
ธันวาคม พ.ศ. 2560

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย์ อัฒโน นายไพวัลย์ อัฒโน บริการดี ปลอดภัย ราคาต่ าสุด PR3300061120013 8/12/2560

416 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้า
เล่มโครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาเขรมในชีวิตประจ าฯคร้ังท่ี 6

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ต้นกล้า ก๊อปป้ี ต้นกล้า ก๊อปป้ี บริการดี  ราคาต่ าสุด PR3300061120017 12/12/2560

417 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการค่ายอบรม
เชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเขรมใน
ชีวิตประจ าวัน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีชายขอบจังหวัดสระแก้ว คร้ังท่ี 6

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรเดช  คุ้มวงศ์ไทย ร้านล้านแชมป์อิงเจ็ท จ ากัด ร้านสม
ส่วนบูติค ร้านสุนิษา ร้านบี พี เพ่ือน
นักเรียน ร้านต้นกล้ากีอปป้ี ร้านพาว
เวอร์ซัพพลาย บริษัทสยามแม็คโค

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061120016 12/12/2560

418 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอนใน
สาขาวิขาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

26,578.80 26,578.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์ 
จ ากัด

บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์ 
จ ากัด

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PO3300061120001 20/12/2560

หนา้ 40



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

419 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PO3300061120002 28/12/2560

420 ขอเสนอจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 9 ตัว 14,338.00 14,338.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
 เสนอราคา 14,38 บาท

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
 ราคาท่ีตกลงจ้าง 14,338 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061120002 1/12/2017

421 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับ-ส่งเข้าร่วมประชุมกบง.ในวันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ.
2560

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา  เสนอราคา
 2,000 บาท

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา  ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120001 1/12/2017

422 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดหนอนพยาธิ จ านวน 28 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับประกอบการเรียนการสอนรายวิชา
ปรสิตวิทยา (อ.พรอนันต์)

19,900.00 19,900.00 เฉพาะเจาะจง ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ คณะสห
เวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอราคา 
19,900 บาท

ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ คณะสห
เวชศาสตร์เขตร้อน 
มหาวิทยาลัยมหิดล ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 19,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061120001 1/12/2017

423 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 2 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา
ปฏิบัติการเคมีคลินิก 2 รหัส 682334 (อ.นิรมล)

6,783.80 6,783.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด เสนอ
ราคา 6,783.80 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 6,783.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120003 1/12/2017

424 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับประกอบการเรียนการสอนรายวิชา
เทคนิคการแพทย์

3,675.45 3,675.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด เสนอ
ราคา 3,675.45 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 3,675.45 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120004 1/12/2017

425 ขออนุมัติจัดท าโปสเตอร์ จ านวน 2 แผ่น เพ่ือใช้
ส าหรับการน าเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการ
สรีรวิทยาสมาคม แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 45 ณ 
AVANI khon kaen Hotel centre จังหวัดขอนแก่น

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน PP Sign Maker & Solution 
เสนอราคา 300 บาท

ร้าน PP Sign Maker & Solution 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120020 6/12/2017

426 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้รับส่งอาจารย์ดร.สุชาติ 
อุปถัมภ์ และดร.วิฑูร มาเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะสหเวชศาสตร์ คร้ังท่ี 6 /
2560 ในวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ.2560

5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล  บุญนาค เสนอราคา 
5,200 บาท

นายทศพล  บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 5,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120021 7/12/2017

หนา้ 41



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

427 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับส่งนายแพทย์อรอนงค์ สงเจริญ เพ่ือมาสอน
รายวิชา 683311 จิตเวชศาสตร์ในวันท่ี 21 ธันวาคม 
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

PR3600061120030 7/12/2017

428 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ
เพ่ือใช้ส าหรับรายวิชาโครงงานวิจัยฯ สาขาเทคนิค
การแพทย์ (อ.จิราพรส ารองจ่าย)

4,333.50 4,333.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด เสนอราคา 
4,333.50 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลง
จ้าง 4,333.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120022 7/12/2017

429 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับส่งนายแพทย์อรอนงค์ สงเจริญ เพ่ือมาสอน
รายวิชา 683311 จิตเวชศาสตร์ในวันท่ี 22ธันวาคม 
พ.ศ.2560

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล  บุญนาคา เสนอราคา 
2,600 บาท

นายทศพล  บุญนาคา ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120031 7/12/2017

430 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนอุปกรณ์ในห้องน้ า ห้องเรียนช้ัน 
5,6 และติดต้ังรางไฟมิเนียมและรางไฟห้อง MS506

8,550.00 8,550.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ เสนอ
ราคา 8,550 บาท

นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 8,550 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120023 7/12/2017

431 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ายาสารเคมี จ านวน 2 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 
682452 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 
(อ.จิราพร)

6,560.00 6,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีมาร์ค จ ากัด เสนอราคา 
6,560 บาท

บริษัท ดีมาร์ค จ ากัด ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 6,560 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120037 8/12/2017

432 ขออนุมัติจัดซ้ือถุงมือแพทย์ จ านวน 60 กล่อง เพ่ือใช้
ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในวิชาเทคนิคจุล
พยาธิวิทยากายวิภาค (อ.นรินทร์)

11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด เสนอ
ราคา 11,556 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 11,556 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061120003 8/12/2017

433 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับส่งอาจารย์ชัยยุทธ อนันต์ศิริประภา มาสอน
รายวิชา 685344 เทคนิคทางเซลล์วิทยาและการ
จัดการส่ิงส่งตรวจในวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ.2560

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  โพธ์ิศรี เสนอราคา 
2,600 บาท

นายอดุลย์  โพธ์ิศรี ราคาท่ีตกลงจ้าง
 2,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120035 8/12/2017

434 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชา
โครงงานวิจัยฯ สาขาเทคนิคการแพทย์ (อ.จิราพร) มี
นิสิต 3 คน

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดเสนอ
ราคา 2,140 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 2,140 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120046 9/12/2017

หนา้ 42



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

435 ขออนุมัติจ้างท ากุญแจ จ านวน 15 ดอก  กุญแจห้อง 
107 (ฉัตรชัยส ารองจ่าย)

450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  ปันดี เสนอราคา 450
 บาท

นายสมศักด์ิ  ปันดี ราคาท่ีตกลงจ้าง
 450 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120051 13/12/2017

436 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ รับส่งคณะกรรมการเพ่ือเข้า
ร่วมโครงการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาาสตรมหา
บัณฑิต ในวันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ.2560

5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง คุณทศพล บุญนาค เสนอราคา 
2,600 บาท และคุณพงษ์เทพ บุญ
นาค เสนอราคา 2,600 บาท

คุณทศพล บุญนาค ราคาท่ีตกลงจ้าง
 2,600 บาท และคุณพงษ์เทพ บุญ
นาค ราคาท่ีตกลงจ้าง 2,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120048 13/12/2017

437 ขออนุมัติค่าบริการตรวจเช็คเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ 
จ านวน 1 งาน

856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีส เสนอ
ราคา 856 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีส ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 856 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120053 14/12/2017

438 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา
โลหิตวิทยา 2 (อ.สานิตา)

24,021.50 24,021.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด เสนอ
ราคา 24,021.50 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 24,021.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061120004 15/12/2017

439 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 2 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาเคมี
คลินิก 1 (อ.นิรมล)

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

PR3600061120057 15/12/2017

440 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตร
พยาธิวิทยากายวิภาค รายวิชาเทคนิคจุลพยาธิวิทยา
กายวิภาค (อ.นรินทร์)

17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด เสนอ
ราคา 17,120 บาท

บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 17,120 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061120005 15/12/2017

441 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตร
พยาธิวิทยากายวิภาค รายวิชาเทคนิคข้ันสูงทางพยาธิ
วิทยากายวิภาค (อ.นรินทร์)

2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย)
 จ ากัด เสนอราคา 2,461 บาท

บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย)
 จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,461 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120063 15/12/2017

442 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนของสาขาเทคนิค
การแพทย์ รายวิชาโลหิตวิทยา 2 (อ.สานิตา)

2,350.00 2,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด 
เสนอราคา 2,350 บาท

บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,350 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120059 15/12/2017

หนา้ 43



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

443 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโครงการจ านวน 13 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการจัดโครงการรายวิชา 682491 การฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ระหว่างท่ี 8 
มกราคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561

4,000.00 2,628.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด เสนอราคา 
2,628.40 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 2,628.40 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120065 18/12/2017

444 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม
โครงการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอณุชีววิทยาทางการแพทย์หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2560 ในวันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ.2560 (อ.ณัฐ
ภาณินีส ารองจ่าย)

1,773.00 1,773.00 เฉพาะเจาะจง ร้านLEEDA COPY เสนอราคา 
1,773 บาท

ร้านLEEDA COPY ราคาท่ีตกลงจ้าง
 1,773 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120064 18/12/2017

445 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับส่งอาจารย์สว่าง เพชรวิเศษ มาสอนรายวิชา 
682343 โลหิตวิทยา 2 และ 682344 ปฏิบัติการ
โลหิตวิทยา 2 ในวันท่ี 17มกราคม พ.ศ.2561

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล  บุญนาค เสนอราคา 
2,900 บาท

นายทศพล  บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120068 19/12/2017

446 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับส่งผศ.ดร.เอกชล มุกดา มาสอนรายวิชา 682343 
โลหิตวิทยา 2 และ 682344 ปฏิบัติการโลหิตวิทยา 2
 ในวันท่ี 24มกราคม พ.ศ.2561

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล  บุญนาค เสนอราคา 
2,900 บาท

นายทศพล  บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120069 19/12/2017

447 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับส่งผศ.ดร.เอกชล มุกดา มาสอนรายวิชา 682343 
โลหิตวิทยา 2 และ 682344 ปฏิบัติการโลหิตวิทยา 2
 ในวันท่ี 31มกราคม พ.ศ.2561

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล  บุญนาค เสนอราคา 
2,900 บาท

นายทศพล  บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120070 19/12/2017

448 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการย้ายช้ันวางหนังสือ จ านวน 1
 งาน

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต เสนอ
ราคา 1,500 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโตราคาท่ี
ตกลงจ้าง 1,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120071 20/12/2017

449 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 
682321 วิทยาแบคทีเรียคลินิก

14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด เสนอราคา 14,400 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061120008 20/12/2017

หนา้ 44



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

450 ขออนุมัติซ่อมกล้องจุลทรรศน์ รุ่น CKX41 จ านวน 1 
ชุด

8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเปซเมด จ ากัด เสนอราคา 
8,025 บาท

บริษัท สเปซเมด จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 8,025 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120079 20/12/2017

451 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับประกอบการเรียนการสอนสาขา
เทคนิคการแพทย์ใช้ทุกรายวิชาของ MT (อ.อุไรวรรณ)

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด เสนอราคา 10,500 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061120007 20/12/2017

452 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมีจ านวน 4 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยฯ 
หลักสูตรพยาธิวิทยา (อ.นรินทร์,อ.พรอนันต์) มีนิสิต 
17 คน

9,191.30 9,191.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทิฟิค มาร์
เก็ตต้ิง จ ากัด เสนอราคา 9,191.30
 บาท

บริษัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทิฟิค มาร์
เก็ตต้ิง จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
9,191.30 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120087 21/12/2017

453 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชา
โครงงานวิจัยฯ หลักสูตรพยาธิฯ (อ.นรินทร์,อ.พร
อนันต์) มีนิสิต 17 คน

23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จ ากัด
เสนอราคา 23,112 บาท

บริษัท ไลฟ์ ไซเอนซ์ เอพี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 23,112 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061120012 21/12/2017

454 ขออนุมัติจัดซ้ืออาหารเล้ียงเช้ือ จ านวน 2 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาแบคทีเรีย
คลินิก 2 (อ.อุไรวรรณ)

10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด เสนอราคา 10,200 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061120009 21/12/2017

455 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 7 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา
เทคนิคจุลพยาธิวิทยากายวิภาค (อ.นรินทร์)

26,182.90 26,182.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 26,182.90 บาท

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 36,182.90 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061120011 21/12/2017

456 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 12 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนของสาขาเทคนิค
การแพทย์ LAB กลาง ใช้ส าหรับทุกวิชา (อ.อุไรวรรณ)

12,155.20 12,155.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดเสนอ
ราคา 12155.20 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 12155.20 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061120010 21/12/2017

457 ขออนุมัติซ่อมกล้องจุลทรรศน์ จ านวน 1 ตัว  MS 
506(สาขาชีวเวชศาสตร์)

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเปซเมด จ ากัด เสนอราคา 
6420 บาท

บริษัท สเปซเมด จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 6420 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120089 22/12/2017

หนา้ 45



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

458 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชา
โครงงานวิจัยฯ สาขาเทคนิคการแพทย์ (อ.พลาธิป)

6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด
เสนอราคา 6,848 บาท

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,848บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120088 22/12/2017

459 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 จ านวน 3.623
ลิตร (กุลธราส ารองจ่าย)

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร
เสนอราคา 100 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120090 22/12/2017

460 ขออนุมัติติดต้ังอุปกรณ์แยกสัญญาณ VGA ห้อง 
206,405

7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
เสนอราคา 7,900 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 7,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120091 22/12/2017

461 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเปล่ียนชุดกุญแจและเปล่ียน
เมนน้ าประปา

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ เสนอ
ราคา 1,400 บาท

นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 1,400บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120092 23/12/2017

462 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาแบคทีเรียคลินิก 2

1,305.40 1,305.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด เสนอราคา 
1,305.40 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 1,305.40 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120094 23/12/2017

463 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนชุดโคมไฟสปอร์ตไลท์ไฟขาว 
จ านวน 1 ชุด

1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ เสนอ
ราคา 1,900บาท

นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 1,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120093 23/12/2017

464 ขออนุมัติจัดซ้ือสายสัญญาณ RGB พร้อมติดต้ัง
อุปกรณ์ห้อง 308

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
เสนอราคา 3,000 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120096 25/12/2017

465 ขออนุมัติจัดจ้างท าเอกสารและจัดท าเล่มฝึกงาน  เพ่ือ
ใช้ส าหรับการจัดโครงการรายวิชา 682491 การฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านLEEDA COPY เสนอราคา 
4,000 บาท

ร้านLEEDA COPY ราคาท่ีตกลงจ้าง
 4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120103 25/12/2017

466 ขออนุมัติจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
เสนอราคา 856 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 856 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120095 25/12/2017

หนา้ 46



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

467 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถรับส่งพระ จ านวน 1 คัน 
เพ่ือ รับ-ส่งพระมาท าพิธีสวดในงานท าบุญข้ึนปีใหม่
คณะสหเวชศาสตร์ ในวันพฤหัสท่ี 4 มกราคม พ.ศ.
2561

500.00 500.00 ตกลงราคา นายสมชัย  เหมือนใจ เสนอราคา 
500 บาท

นายสมชัย เหมือนใจ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120104 26/12/2017

468 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการจัดโครงการท าบุญ จ านวน
 6 รายการ

5,040.00 5,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธรรมศิริ  เสนอราคา 5,040 บาท ร้านธรรมศิริ  ราคาท่ีตกลงราคาซ้ือ 
5,040 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061120105 26/12/2017

469 จ้างเหมายานพาหนะ ส าหรับเดินทางเข้าร่วมประชุม
พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย KST2018 ณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ วันท่ี 6 ธ.ค. 60

2,800.00         2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061120004 1/12/2560

470 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาด ส านักงาน ช้ัน 1 
และ ช้ัน 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ประจ าเดือน ธ.ค. 60

10,000.00       10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทองใบ เอ่ียมสิทธ์ิ น.ส.ทองใบ เอ่ียมสิทธ์ิ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061120019 1/12/2560

471 ขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 60.00             60.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061120048 7/12/2560

472 ซ้ือของท่ีระลึก ส าหรับมอบในโครงการพัฒนา
ศักยภาพของนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ''
กิจกรรม: การศึกษาดูงานสถานประกอบการด้าน
เทคโนโลยีซอฟต์แวร์'' จ านวน 2 ช้ิน

2,000.00         2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ร้านมารดา ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061120067 8/12/2560

473 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ ไปรับ และไปส่ง
 จาก ม.บูรพา ถึง กรุงเทพ จ านวน 1 วัน ในวันท่ี 9 
ธ.ค.2560

5,000.00         5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061120062 8/12/2560

474 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ ส าหรับใช้ในโครงการเตรียมความ
พร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา สาขา SE คร้ังท่ี 2 
กิจกรรมการเสริมทักษะและการแสดงผลงานสหกิจ
ศึกษา

2,620.00         2,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061120065 8/12/2560

หนา้ 47



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

475 ขอจ้างเหมายานพาหนะรพบัสปรับอากาศ จ านวน 1 
คัน ส าหรับเดินทางเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ของนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ''กิจกรรม: 
การศึกษาดูงานสถานประกอบการด้านเทคโนโลยี
ซอฟต์แวร์

12,000.00       12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061120001 8/12/2560

476 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ จ านวน 1 คัน ส าหรับ
ใช้ในการขนของงานพิธีท าบุญเล้ียงพระเน่ืองใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ
 ประจ าปี 2560

1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมร ชาวเหนือ นายมร ชาวเหนือ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061120063 8/12/2560

477 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ ส าหรับใช้ในโครงการเตรียมความ
พร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา สาขา SE คร้ังท่ี 2 
กิจกรรมการเสริมทักษะและการแสดงผลงานสหกิจ
ศึกษา

9,379.86         9,379.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061120064 8/12/2560

478 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ 
จ านวน 1 คัน ส าหรับเดินทางไป-กลับ สนามบิน
เชียงใหม่-สถานท่ีจัดโครงการและใช้ในการอ านวย
ความสะดวกในการจัดโครงการประชุมวิชาการ
นานาชาติ KST คร้ังท่ี 10

10,000.00       10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสนิท ตันวิวัฒน์ นายสนิท ตันวิวัฒน์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061120076 12/12/2560

479 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ 
จ านวน 2 คัน เดินทางไป-กลับ ม.บูรพา- สนามบิน
สุวรรณภูมิ ส าหรับเดินทางเข้าร่วมโครงการประชุม
วิชาการนานาชาติ KST คร้ังท่ี 10 2018 วันท่ี 31 
ม.ค. 61 - 3 ก.พ. 61

10,000.00       10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061120077 12/12/2560

480 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมถัง ส าหรับให้บริการนิสิตและ
บุคลากรภายในคณะ

1,505.00         1,505.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061120102 13/12/2560

481 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูโต๊ะ 650.00           650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณอร ซักรีด ร้านคุณอร ซักรีด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061120096 13/12/2560

482 ขออนุมัติจ้างท าลูกกุญแจประตู ส าหรับใช้งานภายใน
คณะ

3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง กุญแจทอง กุญแจทอง ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061120098 13/12/2560

หนา้ 48



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

483 ขออนุมัติซ้ือ ไม้ขนไก่ ผ้า ถังน้ าแข็ง ม๊อกก้ี แปรง ถัง
น้ าแข็ง ไม้กวาด ท่ีโกยผง ส าหรับใช้งานภายในคณะ

678.00           678.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชาม บางแสน ร้านจานชาม บางแสน ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061120099 13/12/2560

484 ขออนุมัติท าตรายางส าหรับใช้งานภายในคณะ 3,360.00         3,360.00 นายกิตติพันธ์ 
วงษ์วัฒนพงษ์

นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061120101 13/12/2560

485 ขออนุมัติเช่าสัญญาณเคเบ้ิลทีวียูบีซีและจานรับ
สัญญาณ เดือน ธ.ค. 60

797.00           797.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู มันน่ี จ ากัด บริษัท ทรู มันน่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061120097 13/12/2560

486 ขออนุมัติซ้ือสายยาง ส าหรับใช้งานภายในคณะ 200.00           200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061120100 13/12/2560

487 ขอจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ เดินทางไป
กลับ จาก ม.บูรพา  ถึง สถาบันพระจอมเก้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ในวันท่ี 15 ธันวาคม 2560

2,500.00         2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061120103 14/12/2560

488 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 60.00             60.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061120104 14/12/2560

489 ขอจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ  จ านวน 2 
วัน ส าหรับเดินทางไป-กลับ ม.บูรพา ถึง ม.มหิดล 
ศาลายา ในวันท่ี 21-22 ธันวาคม 2560

7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061120107 19/12/2560

490 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ จ านวน 1 คัน ส าหรับ
เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - เครือสหพัฒน ศรีราชา 
เพ่ือรับกระเป๋าใส่เอกสารส าหรับใช้ในโครงการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ KST คร้ังท่ี 10 2018

2,000.00         2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061120113 20/12/2560

491 ซ้ือเก้าอ้ีน่ัง (เก้าอ้ีผู้สอน) จ านวน 21 ตัว 35,700.00       35,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061120005 21/12/2560

492 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือสายชาร์ท Notebook 
Adapter ASUS จ านวน 2 ชุด

3,424.00         3,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061120117 21/12/2560

493 ซ้ือโต๊ะผู้บริหาร จ านวน 21 ตัว ส าหรับใช้ในห้องเรียน
เพ่ือการเรียนการสอน

55,650.00       55,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061120004 21/12/2560

494 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล
ระดับสูง จ านวน 1 เคร่ือง

60,300.00       60,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061120006 22/12/2560
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

495 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับใช้ในส านักงานและ
ในห้องต่างๆ ภายในอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ

70,678.67       70,678.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061120008 22/12/2560

496 ซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ จ านวน 10 ลัง 9,844.00         9,844.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061120145 22/12/2560

497 ขออนุมัติซ้ือหนังสือประกอบการสอน รายวิชา 
88620359 Non-Relational Database

3,897.25         3,897.25 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061120147 22/12/2560

498 ขออนุมัติซ้ือหน่วยความจ าภายนอก Handy Drive 8
 GB ส าหรับใช้ในโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 
KST คร้ังท่ี 10-2018

10,350.00       10,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061120007 22/12/2560

499 ท านามบัตร ส าหรับต าแหน่งรองคณบดี จ านวน 100 
ใบ

400.00           400.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีการพิมพ์ ชลบุรีการพิมพ์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061120146 22/12/2560

500 ซ้ืออุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูล (SSD) จ านวน 66 ตัว 191,400.00     191,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061120009 26/12/2560

501 ซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีห้องอาหาร จ านวน 10 ชุด 170,000.00     170,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.อาร์.พี. อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอฟ.อาร์.พี. อินดัสตร้ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061120010 26/12/2560

502 ขออนุม้ติซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ  
ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส านักงาน
คณบดี และส านักงานจัดการศึกษา

13,428.82       13,428.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061120011 29/12/2560

503 ขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าเดือน ธันวาคม 2560 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061120002 1/12/2560

504 ขอซ้ือเคร่ืองสังฆทานและเคร่ืองประกอบพิธีสงฆ์ 
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก และแม่ประภา
สังฆภัณฑ์/เสนอราคา 5,000.00 
บาท

ร้านดอกไม้หยก และแม่ประภา
สังฆภัณฑ์/เสนอราคา 5,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061120004 4/12/2560

505 ขอซ้ือโปรแกรมจ าแนกวัตถุภาพทางอากาศด้วย
ระบบอัตโนมัติ

984,400.00 984,400.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด/เสนอราคา 984,400.00 บาท

บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด/เสนอราคา 984,400.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061120001 13/12/2560

506 ขอจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบขนาด A4 14,197.05 14,197.05 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง/เสนอ
ราคา 14,197.05 บาท

นายบรรชา  โคตรศรีเมือง/เสนอ
ราคา 14,197.05 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061120002 18/12/2560

หนา้ 50



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

507 ขอความเห็นชอบเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 14 
เคร่ือง จ านวน 5 เดือน ระหว่างเดือนธันวาคม 2560
 - เดือนเมษายน 2561 เพ่ือรองรับการท างานของ
บุคลากรสถาบันภาษา

89,880.00       89,880.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO4000061120001 8/12/2017

508 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายภาพงานพิธีมอบประกาศนียบัตร
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ปวส. ในวันท่ี 11 ม.ค. 61

29,500.00 29,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บลู บีช พรินต์ จ ากัด บริษัท บลู บีช พรินต์ จ ากัด เน่ืองจากเป็นช่างภาพท่ีมีความ
ช านาญ และราคาอยู่ภายในวงเงินท่ี
ได้รับความเห็นชอบ

PR4100061120007 25/12/2017

509 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดไหว้ครู,ไหว้พระประจ าเดือน
ธันวาคม

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊ียบ ฟลาเวอร์/4,000 บาท ร้านเจ๊ียบ ฟลาเวอร์/4,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061120016 6/12/2560

510 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดเคร่ืองดนตรีส าหรับวงดนตรี 1,985,000.00 1,985,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จ ากัด/
1,950,000 บาท

บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จ ากัด/
1,950,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO4200061120002 7/12/2560

511 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดอัฒจันทร์พับเก็บได้ระบบแมลนวล 963,000.00 963,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท ออลซีท จ ากัด/904,900 บาท บริษัท ออลซีท จ ากัด/904,900 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO4200061120001 7/12/2560

512 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเลเซอร์สี HP CE 400-403 19,600.00 19,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/19,600 บาท วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/19,600 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061120022 13/12/2560

513 ขออนุมัติจ้างเหมาออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ใน
โครงการ Innovation Hubs เพ่ือสร้างเศรษฐกิจ
นวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย4.0

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ศุธาศินี บุญเกาะ/3,500 
บาท

นางสาว ศุธาศินี บุญเกาะ/3,500 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061120023 13/12/2560

514 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 5,861.00 5,861.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
5,861 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
5,861 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061120025 14/12/2560

515 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดเก็บขยะคณะดนตรีและการแสดง 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  สุขสมบัติ/3,500 บาท นายสมศักด์ิ  สุขสมบัติ/3,500 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061120028 15/12/2560

หนา้ 51



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

516 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืมประจ าส านักงานคณะดนตรี
และการแสดง

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คณิศร/2,800 บาท หจก.คณิศร/2,800 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061120031 18/12/2560

517 ขออนุมัติจัดซ้ือพวงหรีดเพ่ือร่วมในงานศพมารดาของ
ผู้มีอุปการคุณให้ความรู้กับนิสิตคณะดนตรีและการ
แสดงด้วยดีตลอดมา

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านดอกไม้/1,000 บาท ร้านบ้านดอกไม้/1,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061120032 18/12/2560

518 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารหลักสูตรคณะดนตรีและ
การแสดงเพ่ือน าส่ง สกอ.

1,594.00 1,594.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสดใส ก๊อปป้ี/1,594 บาท ร้านสดใส ก๊อปป้ี/1,594 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061120039 21/12/2560

519 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP Laserjet P 2015 7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
7,900 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
7,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061120045 28/12/2560

520 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการแก้ไขท่อห้องน้ าอุดตัน 4,250.00 4,250.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรรค์ อะโรคา/4,250 บาท นายเสกสรรค์ อะโรคา/4,250 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061120044 28/12/2560

521 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061120002 4/12/2017

522 ขออนุมัติจ้างท าเล่มประชาสัมพันธ์หลักสูตร จ านวน 
40 เล่ม

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ต้นกล้า ก๊อปป้ี ร้าน ต้นกล้า ก๊อปป้ี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061120005 7/12/2017

523 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ ากัด (สาขา ศรีราชา) บริษัท บีทูเอส จ ากัด (สาขา ศรีราชา) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061120012 12/12/2017

524 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061120013 15/12/2017

525 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061120015 18/12/2017

526 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061120026 22/12/2017

หนา้ 52



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

527 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 8,060.00 8,060.00 เฉพาะเจาะจง นางอนงค์ แสงสัตยา / ราคาท่ีเสนอ
 8,060 บาท

/ราคาท่ีเสนอ บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120005 1/12/2017

528 ซ้ือซาลาเปา และขนมจีบ  จ านวน 2  รายการ 5,861.20 5,861.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด  / ราคาท่ี
เสนอ 5,861.20 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120001 1/12/2017

529 ค่าจ้างติดต้ังจุดเช่ือมต่อสัญญาณกระจายสัญญาณ
เครือข่ายไร้สาย จ านวน 1 ชุด

5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  /
 ราคาท่ีเสนอ 5,885 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120006 1/12/2017

530 วัสดุส านักงาน(จัดตกแต่งเทศกาลวันคริสมาสต์) 
จ านวน 5 รายการ

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย / ราคาท่ี
เสนอ  720 บาท

/ราคาท่ีเสนอ บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120004 1/12/2017

531 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ(เมนเบรคเกอร์) จ านวน 1 ตัว 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ 
เซอร์วิส จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 
7,200 บาท

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ 
เซอร์วิส จ ากัด

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120002 1/12/2017

532 ซ้ือตุ๊กตากุญแจปลาการ์ตูนส้มขาว,ปลาการ์ตูนอาม้า 
จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณา วงษ์วิลาศ  / ราคา
ท่ีเสนอ 30,000 บาท

นางสาวกฤษณา วงษ์วิลาศ มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120002 1/12/2017

533 น้ าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120009 1/12/2017

534 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  50 รายการ 30,956.78 30,956.78 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส
 / ราคาท่ีเสนอ 30,956.78 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120007 4/12/2017

535 ซ้ือสินค้า อุปกรณ์ประกอบการขายและวัสดุ จ านวน 
16 รายการ เพ่ือน ามาขายและใช้ในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

30,716.00 30,716.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 30,716 
บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120003 4/12/2017

หนา้ 53



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

536 ซ้ือพาย,คุกก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์  / 
ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120004 4/12/2017

537 ซ้ือข้าวเกรียบปลา  จ านวน  1  รายการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง  นางสุภัค คงทองดี/ ราคาท่ีเสนอ  
1,800 บาท

/ราคาท่ีเสนอ บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120005 4/12/2017

538 ซ้ือบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปนิสชินคัพ    จ านวน   2  
รายการ

7,235.98 7,235.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 
7,235.98 บาท

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120010 4/12/2017

539 ซ้ือลูกช้ิน  จ านวน  1 รายการ 3,320.00 3,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 / ราคาท่ีเสนอ 3,320 บาท

/ราคาท่ีเสนอ บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120009 4/12/2017

540 ซ้ือน้ าด่ืมเนสท์เล่เพียวไลท์  จ านวน  1  รายการ 5,400.12 5,400.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดนวัต แดร่ีโปรดักส์ จ ากัด  /
 ราคาท่ีเสนอ 5,400.12 บาท

บริษัท ดนวัต แดร่ีโปรดักส์ จ ากัด มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120008 4/12/2017

541 ซ้ือคุ้กก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร  / 
ราคาท่ีเสนอ  1,800 บาท

คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120006 4/12/2017

542 ซ้ือสินค้า วัตถุดิบและวัสดุ จ านวน 11 รายการ เพ่ือ
น ามาขายและใช้ในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล

39,196.00 39,196.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)  / ราคาท่ีเสนอ  39,196 
บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120012 6/12/2017

543 จ้างเปล่ียนประตูไม้ 2 บาน, ประตู U-PVC 8 บาน 57,287.80 57,287.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอป
เม้นท์ / ราคาท่ีเสนอ  57,287.80 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอป
เม้นท์

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061120001 12/12/2017

544 ซ้ือน้ าอัดลมและน้ าด่ืมน้ าทิพย์ จ านวน  6 รายการ 
เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

18,971.51 18,971.51 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 18,971.51 
บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120014 6/12/2017

หนา้ 54



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

545 วัสดุโฆษณา(ค่าจ้างพิมพ์อ้ิงค์เจ็ทพีวีซี) จ านวน 7 
รายการ ''รายละเอียดตามใบประกอบเสนอซ้ือ/จ้าง
ดังแนบ''

12,519.00 12,519.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 12,519
 บาท

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120023 6/12/2017

546 วัสดุส านักงาน และวัสดุอ่ืนๆ(ตกแต่งเทศกาลวันคริ
สมาสต์-ข้ีนปีใหม่) จ านวน 10 รายการ ''รายละเอียด
ตามใบประกอบเสนอซ้ือ/จ้างดังแนบ''

17,300.00 17,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
, บริษัท กิจไพศาสล ไลท์ต้ิง จ ากัด, 
ร้านมิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย / ราคาท่ี
เสนอ 15,942.50 บาท

/ราคาท่ีเสนอ บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120022 6/12/2017

547 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 8 รายการ ''
รายละเอียดตามใบประกอบเสนอซ้ือ/จ้างดังแนบ''

610.00 610.00 เฉพาะเจาะจง นายนาวิก  กล่อมประเสริฐ / ราคาท่ี
เสนอ  610 บาท

/ราคาท่ีเสนอ บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120025 6/12/2017

548 เติมออกซิเจน  จ านวน  1  รายการ 70.00 70.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมนตรีปกรณ์ / ราคาท่ีเสนอ  70
 บาท

/ราคาท่ีเสนอ บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120013 6/12/2017

549 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120021 6/12/2017

550 ซ้ือวัสดุ(ถ่าน ALKALINE PANASONIC) จ านวน 1 
รายการ เพ่ือน ามาใช้ในงานคีโตสถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล

159.00 159.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านจิปาถะ/ ราคาท่ีเสนอ  159
 บาท

ร้านบ้านจิปาถะ/ ราคาท่ีเสนอ  159
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120015 6/12/2017

551 ซ้ือวัตถุดิบ จ านวน 28 รายการ เพ่ือน ามาท าข้าว
กล่องขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

3,132.00 3,132.00 เฉพาะเจาะจง นางนกแก้ว   / ราคาท่ีเสนอ  3,132
 บาท

นางนกแก้ว   / ราคาท่ีเสนอ  3,132
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120016 6/12/2017

552 ซ้ือซาลาเปา  และขนมจีบ  จ านวน  2รายการ 6,888.40 6,888.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 6,888.40 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 6,888.40 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120011 6/12/2017

553 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 8,060.00 8,060.00 เฉพาะเจาะจง คุณอนงค์  ย้ิมละมัย / ราคาท่ีเสนอ 
 8,060 บาท

คุณอนงค์  ย้ิมละมัย / ราคาท่ีเสนอ 
 8,060 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120024 6/12/2017

หนา้ 55



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

554 พัดลมอุตสาหกรรมขนาดไม่น้อยกว่า 25 น้ิว จ านวน 
2 ตัว (เงินบริจาค-สนับสนุนสถานเล้ียงสัตว์น้ าเค็ม)

5,196.00 5,196.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 5,196 บาท

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 5,196 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120029 7/12/2017

555 ค่าจ้างเปล่ียนคอมเพรสเซอร์ ล้างระบบ พร้อมเดิน
ระบบเคร่ืองปรับอากาศ(ขนาด 27,000BTU)  จ านวน
 1 เคร่ือง

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ  11,500
 บาท

ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ  11,500
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120028 7/12/2017

556 ซ้ือลูกช้ิน  จ านวน  2  รายการ 3,312.00 3,312.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 3,312 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 3,312 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120017 7/12/2017

557 วัสดุการเกษตร(อาร์ทีเมีย) จ านวน 9 กิโลกรัม 1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรจงฟาร์ม  / ราคาท่ีเสนอ 
1,080 บาท

ร้านบรรจงฟาร์ม  / ราคาท่ีเสนอ 
1,080 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120034 8/12/2017

558 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง  ห้องเย็นชวนชม/ ราคาท่ีเสนอ 
6,000 บาท

 ห้องเย็นชวนชม/ ราคาท่ีเสนอ 
6,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120032 8/12/2017

559 ของท่ีระลึกเทศกาลปีใหม่ ''ส าหรับหน่วยงานท่ีให้การ
สนับสนุนในการด าเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล'' จ านวน 15 ชุด (รายช่ือผู้สนับสนุนการ
ด าเนินงานฯ และรายละเอียดตามใบประกอบเสนอ
ซ้ือ/จ้างดังแนบ)

14,805.00 14,805.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล/ ราคาท่ีเสนอ  14,805 บาท

 ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล/ ราคาท่ีเสนอ  14,805 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120033 8/12/2017

560 ซ้ือซาลาเปา  และขนมจีบ  จ านวน  2  รายการ 6,631.60 6,631.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 6,631.60 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 6,631.60 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120020 12/12/2017

หนา้ 56



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

561 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  44 รายการ 25,641.10 25,641.10 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส
 / ราคาท่ีเสนอ 25,641.10 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส
 / ราคาท่ีเสนอ 25,641.10 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120019 12/12/2017

562 ซ้ือคุ้กก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร  / 
ราคาท่ีเสนอ  1,800 บาท

คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร  / 
ราคาท่ีเสนอ  1,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120024 12/12/2017

563 ซ้ือน้ าอัดลมและมินิเมทพัลพิส้ม จ านวน 2 รายการ 
เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

13,659.94 13,659.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 13,659.94 
บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 13,659.94 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120018 12/12/2017

564 ซ้ืออิชิตัน  จ านวน  1  รายการ 15,120.00 15,120.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
15,120 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
15,120 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120022 12/12/2017

565 คอมเพรสเซอร์(ขนาด 48,000BTU.) พร้อมบริการ
เปล่ียนสายไฟเมนใหม่ และเดินระบบ จ านวน 1 งาน 
''ห้องช่างเทคนิค''

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ  17,500
 บาท

ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ  17,500
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120036 12/12/2017

566 ซ้ือสินค้าและอุปกรณ์ประกอบการขาย จ านวน 20 
รายการ เพ่ือน ามาขายและใช้ในการขายของร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

75,685.00 75,685.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ  75,685 
บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ  75,685 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120025 12/12/2017

567 ซ้ือลูกช้ิน   จ านวน  1 รายการ 1,452.00 1,452.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 1,452 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 1,452 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120021 12/12/2017

หนา้ 57



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

568 ซ้ือพาย,คุกก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์  / 
ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์  / 
ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120023 12/12/2017

569 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120037 12/12/2017

570 ค่าบริการตรวจเช็ค(เคร่ืองวัดคุณภาพน้ า)VSI550A  
จ านวน 1 เคร่ือง(สวทล.5208004010015)ชะอ า

642.00 642.00 เฉพาะเจาะจง  ร้าน พี.เอส.ซัพพลาย/ ราคาท่ีเสนอ
 642 บาท

 ร้าน พี.เอส.ซัพพลาย/ ราคาท่ีเสนอ
 642 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120045 13/12/2017

571 ซ้ือไส้กรอก จ านวน  2 รายการ เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

6,080.00 6,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 6,080 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 6,080 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120026 13/12/2017

572 ซ้ือวัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบการขาย จ านวน 34 
รายการ เพ่ือน ามาท าข้าวกล่องขายในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

4,382.00 4,382.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนกแก้ว / ราคาท่ีเสนอ  4,382 
บาท

ร้านนกแก้ว / ราคาท่ีเสนอ  4,382 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120027 13/12/2017

573 วัสดุการเกษตร 1 รายการ กร๊ิปรัดแสตนเลส จ านวน 
10 ตัว

342.40 342.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ  342 บาท

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ  342 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120046 13/12/2017

574 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 3 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด / ราคาท่ีเสอน 3,840 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด / ราคาท่ีเสอน 3,840 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120044 13/12/2017

หนา้ 58



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

575 วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์ HP Designjet T1300) 
จ านวน 1 กล่อง

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

PR7000061120043 13/12/2017

576 วัสดุเสริมกรอบหน้าตู้และรางสแตนเลส 2 ชุด หน้าตู้ 
B8 และ B12

19,688.00 19,688.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นีช ดีซายน์ แอนด์ โปรดักช่ัน
 จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 19,688 บาท

บริษัท นีช ดีซายน์ แอนด์ โปรดักช่ัน
 จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 19,688 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120040 13/12/2017

577 ซ้ือตุ๊กตา จ านวน 4 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

79,982.50 79,982.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 79,982.50 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 79,982.50 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7080061120003 21/12/2017

578 ซ้ือลูกช้ิน  จ านวน  2  รายการ 6,224.00 6,224.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 6,224 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 6,224 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120032 15/12/2017

579 วัสดุการเกษตร 2 รายการ (ต้นคริสต์มาสสด, ต้น
คริสต์มาสต์ประดิษฐ์) ตกแต่งสถานท่ีในเทศกาลวัน
คริสต์มาสต์และวันข้ึนปีใหม่

9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวนเอเดน / ราคาท่ีเสนอ  
8,700 บาท

ร้านสวนเอเดน / ราคาท่ีเสนอ  
8,700 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120055 15/12/2017

580 ซ้ือสินค้า จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

30,444.00 30,444.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร /ราคาท่ีเสนอ
 30,444 บาท

น.ส. สมใจ จามรเธียร /ราคาท่ีเสนอ
 30,444 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120029 15/12/2017

581 ซ้ือไอศกรีมวอลล์   จ านวน  28  รายการ 15,930.49 15,930.49 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส
 / ราคาท่ีเสนอ 15,930.49 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส
 / ราคาท่ีเสนอ 15,930.49 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120031 15/12/2017

หนา้ 59



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

582 ซ้ือเส้ือปักโลกใต้ทะล จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามา
ขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

28,785.00 28,785.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี สกุลมงคลนาม ราคาท่ี
เสนอ 28, 785 บาท

นางยุวดี สกุลมงคลนาม ราคาท่ีเสนอ
 28, 785 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120028 15/12/2017

583 ซ้ือพวงกุญแจไม้ยิงเลเซอร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
น ามาขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภัค ศรีลาอ า / ราคาท่ีเสนอ 
7,500 บาท

นางสุภัค ศรีลาอ า / ราคาท่ีเสนอ 
7,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120034 18/12/2017

584 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120056 18/12/2017

585 วัสดุตกแต่งสถานท่ีต้อนรับเทศกาลปีใหม่ จ านวน 4 
รายการ

6,210.00 6,210.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  6,210 บาท

 บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  6,210 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120060 18/12/2017

586 วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์ HP Officejet 7110) 
จ านวน 2รายการ

5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 5,136 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 5,136 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120058 18/12/2017

587 ซ้ือซาลาเปา  และขนมจีบ  จ านวน  2  รายการ 2,389.27 2,389.27 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 2,389.27 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 2,389.27 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120033 18/12/2017

588 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 11 รายการ 
''รายละเอียดตามใบประกอบเสนอซ้ือ/จ้างดังแนบ''

1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง  นายสมหวัง พิทักษเสรี/ ราคาท่ี
เสนอ  1,080 บาท

 นายสมหวัง พิทักษเสรี/ ราคาท่ี
เสนอ  1,080 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120073 19/12/2017

หนา้ 60



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

589 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ จ านวน 3 รายการ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด / ราคาท่ีเสอน 3,660 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด / ราคาท่ีเสอน 3,660 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120076 19/12/2017

590 ซ้ือคุ้กก้ี  จ านวน  1  รายการ 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร  / 
ราคาท่ีเสนอ  2,250 บาท

คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร  / 
ราคาท่ีเสนอ  2,250 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120038 19/12/2017

591 ซ้ือน้ าอัดลม น้ าด้ืมน้ าทิพย์และมินิเมทพัลพิส้ม 
จ านวน 3 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

5,689.67 5,689.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 5,689.67 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 5,689.67 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120036 19/12/2017

592 ซ้ือพาย,คุกก้ี  จ านวน  1  รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์  / 
ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์  / 
ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120037 19/12/2017

593 ซ้ือผงน้ าชง  จ านวน  2  รายการ 15,858.00 15,858.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศุภมิตร ไวน์แอนด์สพีริทส์ 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 15,858 บาท

บริษัท ศุภมิตร ไวน์แอนด์สพีริทส์ 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 15,858 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120035 19/12/2017

594 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้องเย็นชวนชม / ราคาท่ีเสนอ  
6,000 บาท

ห้องเย็นชวนชม / ราคาท่ีเสนอ  
6,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120082 20/12/2017

595 จ้างเปล่ียน Gate-Valve 10 น้ิว รวมวัสดุและค่าแรง
ในการติดต้ัง จ านวน 1 งาน ท่อน้ าด้านบนหอส่งน้ า

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอป
เม้นท์ / ราคาท่ีเสนอ  8,185.50 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอป
เม้นท์ / ราคาท่ีเสนอ  8,185.50 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120085 20/12/2017

หนา้ 61



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

596 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 8,830.00 8,830.00 เฉพาะเจาะจง คุณอนงค์  ย้ิมละมัย / ราคาท่ีเสนอ 
8,830 บาท

คุณอนงค์  ย้ิมละมัย / ราคาท่ีเสนอ 
8,830 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120081 20/12/2017

597 ซ้ือวัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบการขาย จ านวน 36 
รายการ เพ่ือน ามาท าข้าวกล่องขายในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

2,041.00 2,041.00 เฉพาะเจาะจง นางนกแก้ว / ราคาท่ีเสนอ  2,041 
บาท

นางนกแก้ว / ราคาท่ีเสนอ  2,041 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120041 21/12/2017

598 ซ้ือหนังสือ/แบบเรียน โปสเตอร์และท่ีวัดส่วนสูง 
จ านวน 123 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

78,095.00 78,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อักษราพิพัฒน์ จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 78,095 บาท

บริษัท อักษราพิพัฒน์ จ ากัด / ราคา
ท่ีเสนอ 78,095 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7080061120004 27/12/2017

599 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120086 21/12/2017

600 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  26 รายการ 18,876.43 18,876.43 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส
 / ราคาท่ีเสนอ 18,876.43 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส
 / ราคาท่ีเสนอ 18,876.43 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061120042 22/12/2017

601 วัสดุส านักงาน(บัตรอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2561) จ านวน
 300 ใบ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
  / ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
  / ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120100 25/12/2017

602 วัสดุการเกษตร(ตัวอยี่างสัตว์น้ า) จ านวน 5 รายการ ''
รายละเอียดตามใบประกอบเสนอซ้ือ/จ้างดังแนบ''

740.00 740.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีดา  สุวรรณฉิม / ราคาท่ี
เสนอ 740 บาท

นายปรีดา  สุวรรณฉิม / ราคาท่ี
เสนอ 740 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120099 25/12/2017

หนา้ 62



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

603 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ(สวิง) 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร / ราคาท่ี
เสนอ 620 บาท

ร้านท้ายตลาดการเกษตร / ราคาท่ี
เสนอ 620 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120098 25/12/2017

604 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 4 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเช่ียน แอนด์ ซี อะแควเร่ียม /
 ราคาท่ีเสนอ  4,200 บาท

ร้านโอเช่ียน แอนด์ ซี อะแควเร่ียม /
 ราคาท่ีเสนอ  4,200 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120097 25/12/2017

605 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120103 26/12/2017

606 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 3 รายการ 8,450.00 8,450.00 เฉพาะเจาะจง นางเอ้ือมเดือน แสงสัตยา / ราคาท่ี
เสนอ 8,450 บาท

นางเอ้ือมเดือน แสงสัตยา / ราคาท่ี
เสนอ 8,450 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120107 26/12/2017

607 วัสดุเคร่ืองปรับอากาศ(มอเตอร์คอนเดนเซอร์) จ านวน
 1 รายการ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 4,900 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 4,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120106 26/12/2017

608 หนังสือพิมพ์(ประจ าเดือนมกราคม 2561) จ านวน 2 
รายการ

620.00 620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร / ราคาท่ีเสนอ  620 
บาท

ร้านเกษากร / ราคาท่ีเสนอ  620 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120109 27/12/2017

609 ของรางวัล(ตุ๊กตาสัตว์ทะเล) ''โครงการส่งความสุข
ข้ามปี...ท่ีBangsaen Aquarium''  จ านวน 10 
รายการ(รายละเอียดตามใบประกอบเสนอซ้ือ/จ้างดัง
แนบ)

4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 / ราคาท่ีเสนอ  1,801.05 บาท

ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 / ราคาท่ีเสนอ  1,801.05 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120111 27/12/2017

หนา้ 63



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

610 น้ ามันเช้ือเพลิง(ส าหรับพนักงานรับ-ส่งหนังสือ) 
ประจ าเดือนมกราคม 2561 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

PR7000061120118 28/12/2017

611 ค่าจ้างเช่าเคร่ืองเสียง จ านวน 1 ชุด ''ส าหรับกิจกรรม
วันเด็กประจ าปี 2561 คร้ังท่ี33'' ในวันเสาร์ท่ี 13 
มกราคม 2561

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ / ราคาท่ี
เสนอ 6,000 บาท

นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ / ราคาท่ี
เสนอ 6,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120119 28/12/2017

612 ค่าจ้างเช่าเต๊นท์ และเวที ''ส าหรับกิจกรรมวันเด็ก
ประจ าปี 2561 คร้ังท่ี33'' ในวันเสาร์ท่ี 13 มกราคม 
2561

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  เท่งเจียว / ราคาท่ีเสนอ
 8,500 บาท

นายสุเทพ  เท่งเจียว / ราคาท่ีเสนอ 
8,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120120 28/12/2017

613 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061120124 29/12/2017

614 ขอจ้างลับคมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,942.50 2,942.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเกรท เมดิคอล จ ากัด บริษัท โปรเกรท เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120015 4/12/2560

615 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120002 1/12/2560

616 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 321.00 321.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120010 1/12/2560

617 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเทค 24 จ ากัด บริษัท วินเทค 24 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120019 1/12/2560

618 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120036 1/12/2560

หนา้ 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

619 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จ ากัด บริษัท บิซิคอม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120016 1/12/2560

620 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,683.00 7,683.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120013 1/12/2560

621 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,315.00 8,315.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120011 1/12/2560

622 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120008 1/12/2560

623 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120030 1/12/2560

624 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120035 1/12/2560

625 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 17,100.00 17,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120032 1/12/2560

626 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,750.00 23,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120029 1/12/2560

627 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 29,800.00 29,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120021 1/12/2560

628 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120028 1/12/2560

หนา้ 65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

629 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เอ็กเซล จ ากัด บริษัท ฟีนิกซ์ เอ็กเซล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120014 1/12/2560

630 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 34,800.00 34,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120027 1/12/2560

631 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 48,300.00 48,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120033 1/12/2560

632 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 52,965.00 52,965.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120026 1/12/2560

633 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 65,900.00 65,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120034 1/12/2560

634 ขอถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโรงพยาบาล 7,164.50 7,164.50 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120013 4/12/2560

635 ขออนุมัติค่าขนย้ายขยะติดเช้ือไปท าลาย ประจ าเดือน
 ธันวาคม พ.ศ. 2560

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120008 1/12/2560

636 ขออนุมัติค่าขนย้ายขยะอันตรายไปท าลาย 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120009 1/12/2560

637 ขออนุมัติค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2560

150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120003 1/12/2560

638 ขออนุมัติค่าจ้างรถเอกซเรย์เคล่ือนท่ีด้วยระบบ
ดิจิตอลพร้อมบาร์โค๊ด ในวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางพระ เมดิคอล เซนเตอร์ 
จ ากัด

บริษัท บางพระ เมดิคอล เซนเตอร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120001 1/12/2560

หนา้ 66



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

639 ขออนุมัติค่าสารเภสัชรังสีชนิด I-131 Capsule 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

99,800.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120018 1/12/2560

640 ขออนุมัติค่าอาหารปรุงส าเร็จส าหรับผู้ป่วยใน 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120005 1/12/2560

641 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 
2 รายการ

4,650.00 4,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซลกิ ไทย จ ากัด บริษัท เซลกิ ไทย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120047 1/12/2560

642 ขออนุมัติซ้ือโซฟา LAZBOY รุ่น 501 Martini (โซฟา
น่ังฟอกเลือดไตเทียม) จ านวน 6 ตัว

174,000.00 174,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120007 1/12/2560

643 ขออนุมัติซ้ือไมโครเวฟ และตู้เย็น 11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120011 1/12/2560

644 จ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจ 199,000.00 199,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120046 1/12/2560

645 ซ้ือwater for injection 100 ml (Sterile water 
injection) จ านวน 1,000 ถุง

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120052 1/12/2560

646 ซ้ือยา Acyclovir 800 mg tab (Clinovir 800) 
จ านวน 100 กล่อง

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120017 1/12/2560

647 ซ้ือยา Cilostazol 100 mg (Pletaal SR) จ านวน 
150 กล่อง

163,710.00 163,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120006 1/12/2560

648 ซ้ือยา Melphalan 2 mg tab (Alkeran)ฉร.น. 
จ านวน 6 ขวด

12,679.50 12,679.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120050 1/12/2560

หนา้ 67



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

649 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120003 1/12/2560

650 ขอซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 84,455.00 84,455.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120060 4/12/2560

651 อ๊อกซิเจนชนิดท่อ 3,434.70 3,434.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120073 4/12/2560

652 ขอซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 99,836.00 99,836.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120059 4/12/2560

653 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 63,149.00 63,149.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120071 4/12/2560

654 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาท่อดูดไอสารเคมี
ส าหรับอ่างล้างตัวกรอง

27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.โอ.โซเชียล จ ากัด บริษัท อาร์.โอ.โซเชียล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120021 6/12/2560

655 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองฟอกเลือด
 Fresenius 5008/HDF4 เลขอนุกรม 1VEAN719

6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120018 6/12/2560

656 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองฟอกเลือด
ไตเทียม Fresenius 4008/F1 เลขอนุกรม 3V5AY286

23,760.00 23,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120019 6/12/2560

657 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองฟอกเลือด
ไตเทียม Fresenius 4008/F5 เลขอนุกรม 
3V5AAH29

118,818.00 118,818.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120017 4/12/2560

658 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองฟอกเลือด
ไตเทียม Fresenius รุ่น 5008 No.HDF1 หมายเลข
อนุกรม 9VEAE653

5,976.00 5,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120020 6/12/2560

หนา้ 68



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

659 ค่าซ่อมและเปล่ียนอะไหล่ปืนไฟฟ้า 28,622.50 28,622.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120023 8/12/2560

660 ค่าบริการจีพีเอส ติดตามรถพยาบาล 14,552.00 14,552.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทเทิล ดิจิตอล จ ากัด บริษัท โทเทิล ดิจิตอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120070 4/12/2560

661 ซ้ือ Cefixime 100 mg/5 ml syr 30 ml (Cefspan)
 จ านวน 50 ขวด

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120085 4/12/2560

662 ซ้ือ HEPArin 5000 iu/ml inj 5 ml (HeparinLEO) 
จ านวน 10 กล่อง

93,090.00 93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120090 4/12/2560

663 ซ้ือ Sterile Gas EO 40,440.01 40,440.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120063 4/12/2560

664 ซ้ือ Tears2 Natear 10 ml (HPML 0.3% Pre) 
จ านวน 1500 ขวด

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120088 4/12/2560

665 ซ้ือ ZYMOKLEEN 1 LTR 34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีโนว่า โกลบอล จ ากัด บริษัท รีโนว่า โกลบอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120064 4/12/2560

666 ซ้ือซองบรรจุเวชภัณฑ์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120057 4/12/2560

667 ซ้ือพระบรมฉายาสาทิศลักษณ์ 3,585.00 3,585.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120067 4/12/2560

668 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 ชนิด 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120069 4/12/2560

หนา้ 69



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

669 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 ชนิด 53,928.00 53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120058 4/12/2560

670 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 ชนิด 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120065 4/12/2560

671 ซ้ือวัสดุเข้าคลัง 9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120056 4/12/2560

672 ซ้ือวัสดุเข้าคลังไว้เบิกไปซ่อม 4,390.21 4,390.21 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120066 4/12/2560

673 ซ้ือหมึกสี 16,040.00 16,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120072 4/12/2560

674 ซ้ือเคร่ืองติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120054 4/12/2560

675 ซ้ือโทรศัพท์ชนิดไร้สาย 1,690.00 1,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120068 4/12/2560

676 ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 7,335.00 7,335.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120025 8/12/2560

677 ซ่อมและเปล่ียนอะไหล่ปืนไฟฟ้า 34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120024 8/12/2560

678 หลอดไฟกล้องจุลทรรศน์ 8,217.60 8,217.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเปซเมด จ ากัด บริษัท สเปซเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120083 4/12/2560

หนา้ 70



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

679 ขอซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 99,228.00 99,228.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120061 4/12/2560

680 ขออนุมัติซ้ือ KCL FOR SPRING PAK จ านวน 300 
Each

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120104 6/12/2560

681 ซ้ือ CAPD 10  (1.5% Low Cal) เหลือง 2000 ml 
จ านวน 120 ถุง

17,040.00 17,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120098 6/12/2560

682 ซ้ือ Gabapentin 300 mg (Gabapentin GPO) 300
 กล่อง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120095 6/12/2560

683 ซ้ือ IV Set (0201) ชุดให้น้ าเกลือ 02-BW แอร์ส้ัน 
จ านวน 5000 ชุด

41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120097 6/12/2560

684 ซ้ือยา Ensure 850 gm 250 กระป๋อง 90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120094 6/12/2560

685 ซ้ือยา N.S.S 0.9% 250 ml 200 ถุง 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120093 6/12/2560

686 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,442.30 8,442.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120107 6/12/2560

687 ซ้ือ Syringe Dispos. 50 ml (unlock) จ านวน 100 
กล่อง , Needle disposible #23Gx1 จ านวน 30 
กล่อง

31,565.00 31,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120106 6/12/2560

688 ขอซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 95,832.00 95,832.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120120 7/12/2560
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

689 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120116 7/12/2560

690 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 17,334.00 17,334.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120115 7/12/2560

691 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120117 7/12/2560

692 ซ้ือ Chlorhexidine Gluconate 2% in 70% IPA 
จ านวน 50 กล่อง

8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120113 7/12/2560

693 ซ่อมเคร่ืองวัดลานสายตา 25,038.00 25,038.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คาร์ล ไซส์ส จ ากัด บริษัท คาร์ล ไซส์ส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120026 12/12/2560

694 ซ้ือ สายจ้ีไฟฟ้าชนิดใช้แล้วท้ิง(SW12200) HAND 
CONTROL PENCIL ELECTRODE จ านวน 30 ช้ิน

5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120114 7/12/2560

695 1.ถังขยะแบบเหยียบ ขนาด 42 ลิตร4 ใบ 7,798.16 7,798.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120110 7/12/2560

2.ถังขยะแบบเหยียบ ขนาด 60 ลิตร 2 ใบ
3.ตะกร้าพลาสติกกลมใบใหญ่ 12 ใบ

696 ซ้ือผงหมึก CE278A HP 78A Black Toner For 
P1566/P1606/1536 จ านวน 30 กล่อง

91,800.00 91,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120108 7/12/2560

1.Urea Powder 500 gm 5 ขวด 10,806.74 10,806.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120111 7/12/2560

2.Citric acid 450 ml  2 ขวด
3.Podophyline paint 25%15 ml 24 ขวด
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

697 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1. กระดาษช าระ  20 แพ็ค 
2.น้ ายาล้างจานชนิดเติม  120 ถุง 3.ผงซักฟอก 3 ลัง
 4.สะก็อตไบรท์  120 ช้ิน 5.สเปร์ปรับอากาศ 24 
กระป๋อง

15,172.60 15,172.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120109 7/12/2560

698 ซ้ือ Intermittent Self - Cathe.(Male) 
Fj-1151406 PHYCON Male Salfcath 12Fr.x250
 mm จ านวน 10 ช้ิน

6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120112 7/12/2560

699 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 35,600.00 35,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120125 8/12/2560

700 ซ่อมเคร่ืองอบผ้า 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายประภาส รูปเหล่ียม นายประภาส รูปเหล่ียม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120067 21/12/2560

701 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมเพิล อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท แอมเพิล อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120128 8/12/2560

702 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120132 8/12/2560

703 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120127 8/12/2560

704 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 72,800.00 72,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120129 8/12/2560

705 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 81,200.00 81,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120130 8/12/2560

706 ซ้ือ CAPD 10 (1.5% Low Cal)เหลือง 2,000 ml 
จ านวน 200 ถุง

28,400.00 28,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120137 8/12/2560

หนา้ 73



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

707 ซ้ือ Easy foam 10x10 CM. 5 mm. จ านวน 10 
กล่อง

12,000.05 12,000.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120142 8/12/2560

708 ซ้ือ i Bacteria filter (print sticker) ตัวกรอง B/V 
ELECTRO มี PORT ปลอดเช้ือ  จ านวน 500 ช้ิน

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120143 8/12/2560

709 ซ้ือยา Metformin 500 mg tab (Glucolyte) 
จ านวน 500 กล่อง

62,500.00 62,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120136 8/12/2560

710 ซ้ือยาAbiraterone 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

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120124 8/12/2560

711 ซ้ืออะไหล่เตียงเคล่ือนย้ายผู้ป่วย 42,750.00 42,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120138 8/12/2560

712 ซ้ืออะไหล่เตียงไฟฟ้า 4,350.00 4,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิส
เท็มส์ จ ากัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิส
เท็มส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120122 8/12/2560

713 ซ่อมป๊ัมลมเคร่ืองอบแก๊ส 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง นายประภาส รูปเหล่ียม นายประภาส รูปเหล่ียม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120034 13/12/2560

714 ซ่อมมอร์เตอร์คอยเย้นเคร่ืองปรับอากาศ 1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลจันทร์ เอ็นจิเนียร่ิง หจก. ชลจันทร์ เอ็นจิเนียร่ิง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120062 21/12/2560

715 ซ่อมเคร่ืองซักผ้า 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประภาส รูปเหล่ียม นายประภาส รูปเหล่ียม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120031 13/12/2560

716 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120126 8/12/2560

หนา้ 74



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

717 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 6,530.00 6,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

บริษัท ไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์ปอเรช่ัน
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120151 12/12/2560

718 ขออนุมัติค่าเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมเคร่ืองส ารองไฟ 
จ านวน 50  เคร่ือง

46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120055 20/12/2560

719 ขออนุมัติซ้ือ SPRING A, W/GLU, 5.5 L (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

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120157 12/12/2560

720 ขออนุมัติซ้ือ SPRING B,  5.5 L (FB100) จ านวน 
1,100 แกลลอน

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120159 12/12/2560

721 ขออนุมัติร้ือเคร่ืองปรับอากาศเดิมออกและติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศใหม่

29,100.00 29,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120027 12/12/2560

722 จ้างท าใบเสร็จรับเงิน 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120028 13/12/2560

723 ซ่อมเคร่ืองซักผ้า 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประภาส รูปเหล่ียม นายประภาส รูปเหล่ียม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120032 13/12/2560

724 ซ้ือWater for injection 100 ml (น้ าเกลือ) จ านวน 
1 รายการ

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120146 12/12/2560

725 ซ้ือยาPotassium Cl 500 mg (6.6 meq) tab 
(Enpott) จ านวน 1 รายการ ดังรายการตามใบเสนอ
ราคาดังแนบ

22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120145 12/12/2560

726 ซ้ือลูกลอยแสตนเลส 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120161 12/12/2560

หนา้ 75



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

727 ซ้ืออุปกรณ์ขยายสัญญาณภาพ 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไกเนติค เอ็มเอ็มเอส เอ็น
เตอร์ไพรส์ จ ากัด

บริษัท ไกเนติค เอ็มเอ็มเอส เอ็น
เตอร์ไพรส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120156 12/12/2560

728 ซ้ือแบตเตอร่ี 29,999.99 29,999.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120154 12/12/2560

729 ซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองมือแพทย์ 1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120158 12/12/2560

730 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 87,740.00 87,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120033 13/12/2560

731 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,220.00 2,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

บริษัท ไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์ปอเรช่ัน
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120168 13/12/2560

732 ซ่อมสวิตต์แอร์ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร คงต้ังจิตต์ นายวิเชียร คงต้ังจิตต์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120037 14/12/2560

733 ขอซ้ือหลอดไฟส าหรับเคร่ืองมือแพทย์ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120166 13/12/2560

734 ขอถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโรงพยาบาล 8,353.00 8,353.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120039 14/12/2560

735 ซ้ือ Acetylcysteine 100 mg sachet (Mysoven) 
จ านวน 200 กล่อง

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120183 13/12/2560

736 ซ้ือ Benzbromarone tab (Benarone) 100 mg 
จ านวน 20 กล่อง

13,900.00 13,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120186 13/12/2560

หนา้ 76



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

737 ซ้ือ Beraprost sodium 20 mcg tab (Dorner) 
จ านวน 120 กล่อง

71,518.80 71,518.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120189 13/12/2560

738 ซ้ือ Betahistine 12 mg (Betahis12) จ านวน 300 
กล่อง

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120184 13/12/2560

739 ซ้ือ Cyclidrol 40 mg/5 ml 60 ml syr (Mucoflux)
 จ านวน 100 ขวด

6,634.00 6,634.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120193 13/12/2560

740 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 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120188 13/12/2560

741 ซ้ือ Elasric Bandage 4x5 yds จ านวน 50 โหล,
Elastic Bandage 6x5 yds จ านวน 50 โหล

38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120197 13/12/2560

742 ซ้ือ Extension T Connector จ านวน 60 กล่อง 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนกัด วากัส เมดิเซีย ห้างหุ้นส่วนกัด วากัส เมดิเซีย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120195 13/12/2560

743 ซ้ือ FAB-Opsite Post Op 20x10 cm จ านวน 10 
กล่อง,FAB-Opsite Post Op 25x10 cm จ านวน 10
 กล่อง

26,536.00 26,536.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120194 13/12/2560

744 ซ้ือ Galantamine 8 mg (Reminyl) จ านวน 30 
กล่อง

71,197.80 71,197.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120187 13/12/2560

745 ซ้ือ Gemfibrozil 300 mg (Hidil) จ านวน 300 
กล่อง , phosphate Na 45 ml sol (Swiff) จ านวน 
30 ขวด

17,700.00 17,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120178 13/12/2560

746 ซ้ือ Glove disposible Sterile#7.0 (M) จ านวน 
5000 ซอง

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอสเอ็น อินเตอร์เมดิเทค 
จ ากัด

บริษัท พีเอสเอ็น อินเตอร์เมดิเทค 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120198 13/12/2560

หนา้ 77



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

747 ซ้ือ Glove(ผ่าตัด)#6.5 จ านวน 60 กล่อง,Glove(
ผ่าตัด)#7.0 จ านวน 20 กล่อง,Glove(ล้วงรก)#L 
จ านวน 6 คู่

41,700.00 41,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120196 13/12/2560

748 ซ้ือ Hydrocortisone 100 mg inj จ านวน 20 กล่อง
,Acetazolamide 250 mg tab (Diamox) จ านวน 
20 กล่อง

12,596.00 12,596.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120179 13/12/2560

749 ซ้ือ LeuPRorelin 45 mg inj (Eligard) จ านวน 3 
Vial

76,237.50 76,237.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120175 13/12/2560

750 ซ้ือ 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 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120192 13/12/2560

751 ซ้ือ NOREPInephrine 4 mg/4ml จ านวน 300 amp 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120177 13/12/2560

752 ซ้ือ Nicergoline 10 mg tab (Sermion) จ านวน 
250 กล่อง

92,287.50 92,287.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120191 13/12/2560

753 ซ้ือ Norgesic L(Para450+Orphe35) tab 
(TORRENT) จ านวน 200 กล่อง

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120181 13/12/2560

754 ซ้ือ Ring With Support For Prolapse#6.3-1/4'' 
จ านวน 1 ช้ิน,Donut For Prolapse#2'' จ านวน 1 
ช้ิน,Donut For Prolapse#2 3/4\''70 mm. จ านวน
 1 ช้ิน

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120199 13/12/2560

755 ซ้ือ sterigate steam intergrator 18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120182 13/12/2560

756 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 44,191.00 44,191.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  จ ากัด บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120173 13/12/2560

หนา้ 78



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

757 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 ชนิด 10,614.40 10,614.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120164 13/12/2560

758 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 53,928.00 53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120180 13/12/2560

759 ซ้ืออะไหล่เคร่ืองกระตุกหัวใจ 64,100.00 64,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120202 13/12/2560

760 ซ่อมฝาท้ายรถทะเบียน กว 1092 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา มุทิตานนท์ นายปรีชา มุทิตานนท์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120053 18/12/2560

761 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120171 13/12/2560

762 ซ้ือ Clopidogrel 75 mg (Apolets) จ านวน 300 
กล่อง

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120213 14/12/2560

763 ซ้ือ Dexamethasone 4 mg/ml inj (DEXASONE) 
จ านวน 10 กล่อง

2,670.00 2,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120210 14/12/2560

764 ซ้ือ Enalapril 5 mg (Anapril5) จ านวน 100 กล่อง ,
 Silymarin 140 mg tab (Samarin) จ านวน 70 
กล่อง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120215 14/12/2560

765 ซ้ือ Glucostrip (Accu-Chek) 1 Strip AC 
PERFORMA STRIP 50PC จ านวน 100 กล่อง

65,805.00 65,805.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120203 14/12/2560

766 ซ่อมไดชาร์ทรถทะเบียน นค 6733 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร คงต้ังจิตต์ นายวิเชียร คงต้ังจิตต์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120038 14/12/2560

หนา้ 79



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

767 ซ้ือ MORPhine 10 mg/1 ml inj จ านวน 90 กล่อง ,
 Pseudoephedrine 60 mg จ านวน 6 box

10,170.00 10,170.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120214 14/12/2560

768 ซ้ือ Methylphenidate 18 mg (Concerta) จ านวน
 40 กล่อง

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120211 14/12/2560

769 ซ้ือ Pioglitazone 30 mg tab (Utmos) จ านวน 
2000 กล่อง,Spironolactone 25 mg tab 
(Hyles25) จ านวน 20 กล่อง,Enalapril 20 mg 
(Anapril20) จ านวน 50 กล่อง

89,000.00 89,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120216 14/12/2560

770 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 3,183.40 3,183.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120207 14/12/2560

771 ซ้ือ Ispaghula 5 gm pwd (Mucilin SF) จ านวน 
600 กล่อง

67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120212 14/12/2560

772  ซ้ือยา Succinylcholine 500 mg inj 
(Suxamethonium) 50 vial

7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120239 15/12/2560

773 ขอซ้ือแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาดบรรจุ 1000 ml 36 
ถุง , สบู่ฆ่าเช้ือ hexidine Scrub 4% -1000 ml 24
 ถุง

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัม เมดิคอล จ ากัด บริษัท ซัม เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120246 15/12/2560

774 จ้างท าใบเสร็จรับเงิน 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ เล
เบ้ิล จ ากัด

บริษัท โมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ เล
เบ้ิล จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120054 19/12/2560

775 ซ้ือ 
Sunny#5/0-C/19(Brilon)UPS5/0,75CM,CD19MM
 จ านวน 12 โหล,Suach#1-R/37(chromic gut 
594-71)USP1,75CM,RH40MM 12PC จ านวน 12 
โหล

17,976.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120238 15/12/2560

หนา้ 80



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

776 1. hdINSulin RI 100u/ml 10 ml (Insugen R) 
100 vial

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120243 15/12/2560

2.Carvedilol 12.5 mg (Caraten) 200 กล่อง

777 ซ้ือยา hdINSulin NPH 100u/3ml (Winsulin 
30/70) 300 กล่อง

95,100.00 95,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120241 15/12/2560

778 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 30,020.00 30,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120235 15/12/2560

779 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) 
จ ากัด

บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120236 15/12/2560

780 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 132,680.00 132,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120044 15/12/2560

781 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 154,080.00 154,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120045 15/12/2560

782 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 441,696.00 441,696.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120041 15/12/2560

783 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 461,384.00 461,384.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120043 15/12/2560

784 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 25 รายการ รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ

40,350.77 40,350.77 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120245 15/12/2560

หนา้ 81



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

785 Hyaluronate Na 25 /2.5 ml (Go On)ฉร 10 ไซร้ิง 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120299 18/12/2560

786 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 359,520.00 359,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120051 18/12/2560

787 จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และโรลอัพ 6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120059 20/12/2560

788 จ้างท าแผ่นพับ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ชุนกราฟฟิก โรงพิมพ์ชุนกราฟฟิก คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120058 20/12/2560

789 จ้างท าแผ่นพับความรู้ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ชุนกราฟฟิก โรงพิมพ์ชุนกราฟฟิก คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120057 20/12/2560

790 ซ้ือ 1. glucose 50% 50 ml 1000 ขวด 0.00 0/1/1900 0/1/1900
791 2.N.S.S 0.9% 100 ml 5000 ถุง 97,000.00 97,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 

(อ านวยเภสัช) จ ากัด
บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120257 18/12/2560

792 ซ้ือ Aescin 1% 40 gm gel (Reparil Gel N) 
จ านวน 48 กล่อง

8,114.88 8,114.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120277 18/12/2560

793 ซ้ือ CAPD2(1.5%Low Cal) เหลือง 5000 ml 
จ านวน 56 ถุง

44,296.00 44,296.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120258 18/12/2560

794 ซ้ือ CeFOtaxime 1 gm (Necaxime) จ านวน 20 
Vial

4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120264 18/12/2560

795 ซ้ือ Colchicine 0.6 mg(Prochic) 50 กล่อง 7,757.50 7,757.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120292 18/12/2560
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

796 ซ้ือ Ferrous fumarate 200 mg (Femarate) 
จ านวน 100 กล่อง

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120259 18/12/2560

797 ซ้ือ Flupentixol 0.5 + Melitracen 10 mg tab 
(Anxiset) จ านวน 100 กล่อง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120268 18/12/2560

798 ซ้ือ Lidocaine 1 % + Epi 20 ml (Xylocaine + 
adre) จ านวน 30 กล่อง

18,521.70 18,521.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120284 18/12/2560

799 ซ้ือ Manidipine 20 mg tab (Madiplot) จ านวน 
300 กล่อง

89,559.00 89,559.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120271 18/12/2560

800 ซ้ือ N.S.S 0.45% 1000 ml จ านวน 300 ถุง 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120261 18/12/2560

801 ซ้ือ Peginterferon al 2a 180 mcg/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

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120274 18/12/2560

802 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

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120273 18/12/2560

803 ซ้ือ Phenylephrine 10 % e.d. 5 ml จ านวน 24 
ขวด

3,081.60 3,081.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120275 18/12/2560

804 ซ้ือ Potassium NaHGi 280 gm pwd (Uralyt U) 
จ านวน 50 กระป๋อง/BOTT

27,713.00 27,713.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120286 18/12/2560

805 ซ้ือ Tadalafil 5 mg tab (Cialis) จ านวน 20 กล่อง 69,550.00 69,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120287 18/12/2560
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

806 ซ้ือ Vardenafil 20 mg (Levitra) จ านวน 30 กล่อง 45,453.60 45,453.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120283 18/12/2560

807 ซ้ือ Venlafaxine 75 mg cap (Valosine SR) 
จ านวน 100 กล่อง

75,400.00 75,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120266 18/12/2560

808 ซ้ือ Vitamin D2 20000 iu cap 
(Calciferol,Ergocalciferol) จ านวน 50 กล่อง

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120281 18/12/2560

809 ซ้ือ ขม้ินชัน400mg cap (บริสเตอร์60cap) จ านวน 
1000 กล่อง,,มะขามป้อม(ยาแก้ไอ) 120 ml จ านวน 
900 ขวด,ครีมพญายอ 10 gm จ านวน 50 หลอด

73,550.00 73,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษ์สุข จ ากัด บริษัท รักษ์สุข จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120269 18/12/2560

810 ซ้ือซองบรรจุเวชภัณฑ์ 3 ชนิด 15,750.00 15,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120304 18/12/2560

811 ซ้ือยา  1.Magesto F (Mamylase+...)tab 10 กล่อง 0.00 0/1/1900 0/1/1900

812 2. Magesto  F (Mamylase+...)tab 1 กล่อง 6,441.40 6,441.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120248 18/12/2560

813 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

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120250 18/12/2560

814 ซ้ือยา Alendron 70+ Vitd56 (FosamaxPlus) 250
 กล่อง

86,625.00 86,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120295 18/12/2560

815 ซ้ือยา Cc Synfonia(EE20+ Drospirenone3) 30 
กล่อง

8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120249 18/12/2560
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

816 ซ้ือยา Doxazosin 4 mg (Pencor) 350 กล่อง 89,250.00 89,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120272 18/12/2560

817 ซ้ือยา Infant f ood Allergic (Nutramigen) 10 
กระป๋อง

4,119.50 4,119.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120251 18/12/2560

818 ซ้ือยา Mianserine 30 mg tab (Mealin30) 10 
กล่อง

24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120252 18/12/2560

819 ซ้ือยา จ านวน 8 รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 66,879.10 66,879.10 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120276 18/12/2560

820 ซ้ือยา1. sodium chloride15% 10 ml (เด็ก) 
(Unison Enema) 10 กล่อง

19,650.00 19,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด บริษัท ยูนีซัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120253 18/12/2560

. 2.Sodium chloride 15% 100 ml (U Enema) 
1000 ขวด

821 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120306 18/12/2560

822 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120255 18/12/2560

823 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 19,597.05 19,597.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120265 18/12/2560

824 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120262 18/12/2560
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

825 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120294 18/12/2560

826 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 40,125.00 40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120270 18/12/2560

827 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 62,958.80 62,958.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120278 18/12/2560

828 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 82,390.00 82,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120279 18/12/2560

829 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 90,415.00 90,415.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120267 18/12/2560

830 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 92,287.50 92,287.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120260 18/12/2560

831 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 186,180.00 186,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120048 18/12/2560

832 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 240,750.00 240,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120050 18/12/2560

833 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 339,746.40 339,746.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120047 18/12/2560

834 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ TOSHIBA แบบรวมอะไหล่ 
จ านวน 1 เคร่ือง

850,000.00 850,000.00 พิเศษ บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120052 18/12/2560
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

835 ขอซ่ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30,900.00 30,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120330 19/12/2560

836 ขอซ้ือตลับสติกเกอร์ติดหลอดเจาะเลือด 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120323 19/12/2560

837 ขอซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 88,230.00 88,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120358 19/12/2560

838 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 8,634.90 8,634.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120360 19/12/2560

839 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120356 19/12/2560

840 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเทค 24 จ ากัด บริษัท วินเทค 24 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120345 19/12/2560

841 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120344 19/12/2560

842 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จ ากัด บริษัท บิซิคอม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120341 19/12/2560

843 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120365 19/12/2560

844 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120362 19/12/2560
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

845 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120349 19/12/2560

846 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 20,500.00 20,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120339 19/12/2560

847 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120363 19/12/2560

848 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 27,600.00 27,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120331 19/12/2560

849 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 27,600.00 27,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120332 19/12/2560

850 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 29,104.00 29,104.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120353 19/12/2560

851 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120347 19/12/2560

852 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120337 19/12/2560

853 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 45,900.00 45,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120351 19/12/2560

854 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 50,930.00 50,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120334 19/12/2560

หนา้ 88



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

855 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 51,100.00 51,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120336 19/12/2560

856 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120342 19/12/2560

857 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120340 19/12/2560

858 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 55,930.00 55,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120338 19/12/2560

859 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120355 19/12/2560

860 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 97,000.00 97,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คุ้ก เมดิคอล (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท คุ้ก เมดิคอล (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120346 19/12/2560

861 ค่าบริการเคร่ืองมือ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ ากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120068 25/12/2560

862 ค่าบริการเคร่ืองสลายน่ิว 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ ากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120069 25/12/2560

863 ซ้ือ Blue pad 45x90 cm จ านวน 50 หีบ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอ็ม.พี.วี. จ ากัด บริษัท  เอ็ม.พี.วี. จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120326 19/12/2560

864 ซ้ือ ET tube #8.0 (cuffed) จ านวน 50 ช้ิน , 
Tracheostomy Tube #4.5 (NON CUFF) จ านวน 
4 ช้ิน

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120322 19/12/2560

หนา้ 89



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

865 ซ้ือ Epoetin alfa 100000iu (espogen) 60 Syringe 64,842.00 64,842.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120368 19/12/2560

866 ซ้ือ Leukostrip 6.4x76 mm จ านวน 6 กล่อง , 
Leukostrip 13x102 mm จ านวน 6 กล่อง

10,920.42 10,920.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120324 19/12/2560

867 ซ้ือ Mask Disposible-หูเก่ียว (คล้องหู 3 ช้ัน) 
จ านวน 2000 กล่อง

92,000.00 92,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120325 19/12/2560

868 ซ้ือ N.S.S 0.9% 500 ml จ านวน 1000 ถุง , 
Lactate Ringer s Solution 1000 ml จ านวน 200
 ถุง

35,800.00 35,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120333 19/12/2560

869 ซ้ือ Senna 7.5 mg tab (Senokot) จ านวน 700 
กล่อง

53,928.00 53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120369 19/12/2560

870 ซ้ือ Sulodexide 250 lSU tab (Vessel) 20 กล่อง 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120367 19/12/2560

871 ซ้ือ urea10 % cream 100 gm (Diabederm)  800
 หลอด

88,000.00 88,000.00 ตกลงราคา บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120371 19/12/2560

872 ซ้ือถุงซิปจ านวน 7 รายการ ตามเอกสารแนบ 37,750.00 37,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลซาย จ ากัด บริษัท โคโลซาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120343 19/12/2560

873 ซ้ือยา 1.Metoclopramide 10 mg/2ml inj 
(Vomitin) 20 กล่อง

0.00 0/1/1900 0/1/1900

874 2. CefAZolin 1gm inj (Cefazol) 50 กล่อง 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรช่ัน
 จ ากัด

บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรช่ัน
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120372 19/12/2560

หนา้ 90



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

875 ซ้ือยา Cc Levonorgestrel 75 mg ฝัง (Jadelle) 20
 ชุด

40,232.00 40,232.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120359 19/12/2560

876 ซ้ือยา Diosmin450+Hesperidin 50 mg tab 
(Daflon) 300 กล่อง

82,818.00 82,818.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120366 19/12/2560

877 ซ้ือยา Nebivolol 5 mg tab(nebilet) 150 กล่อง 83,992.50 83,992.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120370 19/12/2560

878 ซ้ือยา Polystyrene SFN Ca5 gm pwd (Less-k) 
20 กล่อง

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120352 19/12/2560

879 ซ้ือยา Proppfol 200 mg/20ml  inj (Fresofol) ๕๐
 กล่อง

26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120350 19/12/2560

880 ซ้ือยา Valproate 500 mg tab (Depakine 
Chrono) 200 ขวด

75,970.00 75,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120354 19/12/2560

881 ซ้ือยา fluticasone 27.5 mcg nas spray 120 
d(Acamys) 300 ขวด

72,225.00 72,225.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120375 19/12/2560

882 ซ้ือยา hdDIGOxin 0.25 mg tab (LANoxin) 3 ขวด 2,584.05 2,584.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120376 19/12/2560

883 ซ้ือยา hdINSulin Aspart30/PTM70u/ml 3 ml 
(NovoMix30PF) 100 กล่อง

90,843.00 90,843.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120374 19/12/2560

884 ซ้ือยา จ านวน ๕ รายการ รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ

90,575.50 90,575.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120348 19/12/2560
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

885 ซ้ือยาHyaluronate Na0.18%e.d (Vislube) 100 
กล่อง

96,086.00 96,086.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120364 19/12/2560

886 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 66,126.00 66,126.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120327 19/12/2560

887 ขอซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 96,580.00 96,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120394 20/12/2560

888 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 98,065.50 98,065.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120387 20/12/2560

889 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120391 20/12/2560

890 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120396 20/12/2560

891 ขอซ่อมเคร่ือง FAX ย่ีห้อ Brother 1,766.00 1,766.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120070 25/12/2560

892 จ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารวิจัยทางการ
แพทย์

385,500.00 385,500.00 คัดเลือก บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จ ากัด บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120056 20/12/2560

893 ซ้ือยา Gaviscon liq 150 ml 500 ขวด 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120385 20/12/2560

894 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 3 รายการ
 ตามเอกสารแนบ

35,700.00 35,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120377 20/12/2560

หนา้ 92



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

895 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 4 รายการ
 ตามเอกสารแนบ

46,866.00 46,866.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120380 20/12/2560

896 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120395 20/12/2560

897 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120398 20/12/2560

898 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120390 20/12/2560

899 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 71,500.00 71,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120393 20/12/2560

900 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 87,312.00 87,312.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120397 20/12/2560

901 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120389 20/12/2560

902 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120392 20/12/2560

903 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์เมดสพลาย จ ากัด บริษัท พรีเมียร์เมดสพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120435 21/12/2560

904 ซ้ือแผ่นส่ือน าไฟฟ้า 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลฟาเทค เมดิคอล ซัพพลาย
 จ ากัด

บริษัท อัลฟาเทค เมดิคอล ซัพพลาย
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120422 21/12/2560
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

905 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120442 21/12/2560

906 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,319.00 7,319.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120437 21/12/2560

907 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,776.00 7,776.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120441 21/12/2560

908 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120439 21/12/2560

909 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 26,964.00 26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120438 21/12/2560

910 ค่าจ้างส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษท ไลฟ์ ซายน์ แล็บ จ ากัด บริษท ไลฟ์ ซายน์ แล็บ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120066 21/12/2560

911 จ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์ 99,500.00 99,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ จีโนมิค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ จีโนมิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120065 21/12/2560

912 ชุดตรวจประเมินคุณภาพการตรวจภายใน 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120436 21/12/2560

913 ซ้ือ Albendazole 200 mg tab (Vetoben) จ านวน
 8 กล่อง

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120443 21/12/2560

914 ซ้ือ CAPD 2 (1.5% Low Cal) เหลือง 5000 ml 
จ านวน 112 ถุง

88,592.00 88,592.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120432 21/12/2560

หนา้ 94



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

915 ซ้ือ Gauze Pad (ชุบแอลกอฮอล์) ส าลีก้อนชุบ
แอลกอฮอล์ จ านวน 10000 ช้ิน

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120407 21/12/2560

916 ซ้ือ Paliperidone 6 mg (ส้ม) tab (Invega ER) 
จ านวน 10 กล่อง

38,466.50 38,466.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120416 21/12/2560

917 ซ้ือ Pentoxiphylline 400 mg tab (Cerator) 
จ านวน 200 กล่อง

64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120429 21/12/2560

918 ซ้ือ ProCAterol 50 mcg tab (Meptin) จ านวน 50
 กล่อง

16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120425 21/12/2560

919 ซ้ือ Propylthiouracil 50 mg tab (PTU) จ านวน 
20 กล่อง , Sulfasalazine 500 mg tab (Salazine)
 จ านวน 200 กล่อง

68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120415 21/12/2560

920 ซ้ือ Ranolazine 500 mg tab (Ranexa) จ านวน 20
 กล่อง

33,384.00 33,384.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120419 21/12/2560

921 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 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120420 21/12/2560

922 ซ้ือ Sertraline 100 mg tab (Zoloft) จ านวน 50 
กล่อง

77,575.00 77,575.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120423 21/12/2560

923 ซ้ือ SitaFLOXacin 50 mg tab (Gracevit) จ านวน 
50 กล่อง

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120431 21/12/2560

924 ซ้ือ Spinal Needle #27GAx3.50in จ านวน 20 
กล่อง

47,080.00 47,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120404 21/12/2560
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

925 ซ้ือ Trimetazidine 35 mg tab (Vastarel MR) 
จ านวน 100 box

48,471.00 48,471.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120430 21/12/2560

926 ซ้ือ WARFarin 5 mg ชมพู (Orfarin) จ านวน 50 
กล่อง , Paracetamol Rectal suppo 125 mg 
(Poro) จ านวน 1 กล่อง

18,960.40 18,960.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) 
จ ากัด

บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120427 21/12/2560

927 ซ้ืออุปกรณ์สายส าหรับเคร่ืองจ้ี 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลฟาเทค เมดิคอล ซัพพลาย
 จ ากัด

บริษัท อัลฟาเทค เมดิคอล ซัพพลาย
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120418 21/12/2560

928 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โรงงานมิลาโน หจก. โรงงานมิลาโน คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120410 21/12/2560

929 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120424 21/12/2560

930 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 8,827.50 8,827.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120421 21/12/2560

931 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120412 21/12/2560

932 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120434 21/12/2560

933 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 190,000.00 190,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120061 21/12/2560

934 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 240,750.00 240,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120063 21/12/2560
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

935 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 265,000.00 265,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120060 21/12/2560

936 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 470,800.00 470,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120064 21/12/2560

937 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 5,940.00 5,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120426 21/12/2560

938 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 4 รายการ 17,789.50 17,789.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120399 21/12/2560

939 ซ้ือแก๊สหุงต้ม 46,200.00 46,200.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส บางแสนแก๊ส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120402 21/12/2560

940 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,240.00 3,240.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120440 21/12/2560

941 ขออนุมัติซ้ือยาและเวชภัณฑ์ จ านวน 1 ชนิด 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120448 22/12/2560

942 ขออนุมัติซ้ือโทรศัพท์ไร้สาย จ านวน 2 เคร่ือง 3,580.00 3,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120455 22/12/2560

943 ซ้ือ Ciprofloxacin 500 mg tab (Poli Cifloxin) 
จ านวน 50 กล่อง

8,750.00 8,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120454 22/12/2560

944 ซ้ือ Stockinett 2 น้ิว (5cmx20m) จ านวน 5ม้วน/
Roll,Stockinett 3 น้ิว (7.5cmx20m) จ านวน 5 
ม้วน/Roll,Stockinett 4 น้ิว (10cmx20m) จ านวน 
5 ม้วน/Roll

8,731.20 8,731.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120453 22/12/2560
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

945 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 97,760.00 97,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120449 22/12/2560

946 ซ้ือยา Duloxetine 30 mg (Cymbalta) 20 กล่อง 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120445 22/12/2560

947 ซ้ือยา Octreotide 100 mcg/1ml inj(Octride) 20
 amp

36,600.00 36,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ ากัด

บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120452 22/12/2560

948 ซ้ือยาจ านวน5 รายการ รายการละเอียดตามเอกสาร
แนบ

33,300.00 33,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120444 22/12/2560

949 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 31,250.00 31,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120450 22/12/2560

963 ๑.Colistimethate eq ๑๕๐ mg inj (Mellistin) 
๒๐๐ vial

93,090.00 93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120446 22/12/2560

๒.Cefdinir ๑๒๕ mg/๕ ml syr30 ml (Samnir) 
๑๐๐ ขวด

964 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จ ากัด บริษัท ทันตสยาม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120459 25/12/2560

965 รถเข็นของใช้ผู้ป่วย 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิคตอร่ี ครุภัณฑ์การแพทย์ 
จ ากัด

บริษัท วิคตอร่ี ครุภัณฑ์การแพทย์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120468 25/12/2560

966 ขออนุมัติค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือน 
มกราคม 2561

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120074 25/12/2560
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

967 ขออนุมัติค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือน 
มกราคม พ.ศ. 2561

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120075 25/12/2560

968 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองแปลง
สัญญาณเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอล

162,000.00 162,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120072 25/12/2560

969 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 7 เคร่ือง 72,868.00 72,868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทร
นิกส์ จ ากัด

บริษัท เมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทร
นิกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120473 25/12/2560

970 ขออนุมัติซ้ือแผ่นรับภาพเอกซเรย์ส าหรับเคร่ืองอ่าน
และแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ขนาด 
14x17 น้ิว

183,150.00 183,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120073 25/12/2560

971 ค่าจ้างท าแผ่นพับความรู้ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ชุนกราฟฟิก โรงพิมพ์ชุนกราฟฟิก คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120089 29/12/2560

972 จ้างท าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์ 6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120088 29/12/2560

973 ซ้ือ DRESSING-POLYURETHANE FOAM 12x12 
จ านวน 20 ช้ิน

11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวฌัน จ ากัด บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวฌัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120481 25/12/2560

974 ซ้ือ Glove disposible #S (ถุงมือตรวจโรคศรีตรัง
โกล์ฟ เบอร์ S) จ านวน 800 กล่อง

91,200.00 91,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120482 25/12/2560

975 ซ้ือ Hinge Knee Brace-Short (Limited Motion 
Knee Brance-Short) จ านวน 10 กล่อง

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120480 25/12/2560

976 ซ้ือ Ioban 13x13 (6640) จ านวน 10 กล่อง , Ioban
 23x17 (6650) จ านวน 10 กล่อง

63,344.00 63,344.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120456 25/12/2560
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

977 ซ้ือ Silicone Foley Balloon Cath#20 (Silicone 2
 ways Foley Balloon Catheter 5-10cc,20Fr) 
จ านวน 20 ช้ิน

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอสเพอริเทค จ ากัด บริษัท พรอสเพอริเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120479 25/12/2560

978 ซ้ือน้ ายาดังเพลิง 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันแสน ซัพพลาย จ ากัด บริษัท พันแสน ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120465 25/12/2560

981 1.Fluticasone 27.5 mcg nas soray 120 d 
(Acamys) 300 ขวด

76,612.00 76,612.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120478 25/12/2560

2. Haemophi, influ (HIB) (Hiberix)

982 ซ้ือยา hdAmiNOPhyline 250 mg /10 ml 15กล่อง 1,267.95 1,267.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท สามัคคีเภสัช จ ากัด บริษัท สามัคคีเภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120474 25/12/2560

983 ซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์เข้าคลัง 4,139.83 4,139.83 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120467 25/12/2560

984 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 5 รายการ 43,920.00 43,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120483 25/12/2560

985 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 ชนิด 16,841.80 16,841.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120464 25/12/2560

986 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120466 25/12/2560

987 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120460 25/12/2560

หนา้ 100



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

988 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 183,612.00 183,612.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120071 25/12/2560

989 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 5,443.00 5,443.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลจันทร์ เอ็นจิเนียร่ิง หจก. ชลจันทร์ เอ็นจิเนียร่ิง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120087 29/12/2560

990 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120458 25/12/2560

991 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 17,976.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120486 26/12/2560

992 ซ่อมเคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้า Curapuls 419 22,600.00 22,600.00 ตกลงราคา บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล 
เซอร์วิส จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120076 26/12/2560

993 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,620.00 4,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120490 26/12/2560

994 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จ ากัด บริษัท บิซิคอม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120493 26/12/2560

995 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120494 26/12/2560

996 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120500 26/12/2560

997 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120499 26/12/2560

หนา้ 101



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

998 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120498 26/12/2560

999 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,861.00 23,861.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120497 26/12/2560

1000 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 25,600.00 25,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120502 26/12/2560

1001 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 50,800.00 50,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120503 26/12/2560

1002 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 79,280.00 79,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120489 26/12/2560

1003 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 84,900.00 84,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120508 26/12/2560

1004 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 99,500.00 99,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120495 26/12/2560

1005 ขออนุมัติค่าตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือน มกราคม
 2561

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120077 27/12/2560

1006 ขออนุมัติซ้ือ EZ BAG (II WAY) ถุงบรรจุอาหารทาง
สาย จ านวน 4,000 ใบ

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120505 26/12/2560

1007 ขออนุมัติซ้ือค่าสารเภสัชรังสีวิทยา I-131 Capsule 
ประจ าเดือนมกราคม 2561

99,800.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120507 26/12/2560

หนา้ 102



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1008 ขออนุมัติซ้ือน้ ายาล้างจานด้วยเคร่ือง, น้ ายาช่วยแห้ง,
 น้ ายาล้างคราบตะกัน

23,486.50 23,486.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิส แอนด์
 ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิส แอนด์
 ซัพพลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120501 26/12/2560

1009 ขออนุมัติซ้ือแก๊สหุงต้มขนาด 15 กิโลกรัม จ านวน 5 
ถัง

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส บางแสนแก๊ส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120504 26/12/2560

1010 จัดซ้ือกระดาษส าหรับเคร่ือง EKG เพ่ือใช้ในการ
รักษาพยาบาล

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120488 26/12/2560

1011 ซ้ือ IV Catheter #20Gx1.1/4 น้ิว (เซอร์โฟล์ไอวี
แคทใส) จ านวน 20 กล่อง, IV Catheter #
18Gx1.1/4 น้ิว (เซอร์โฟล์ไอวีแคทใส) จ านวน 20 
กล่อง

36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120510 26/12/2560

1012 ซ้ือ LoraTAdine 10 mg tab (Carinose) จ านวน 
150 กล่อง,BroMhexine 8 mg tab (Cohexine) 
จ านวน 100 กล่อง,BPM4+PE10 tab (Nasotapp) 
จ านวน 60 กล่อง

63,750.00 63,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120511 26/12/2560

1013 ซ้ือ Losartan 50 mg tab (Loranta) จ านวน 300 
กล่อง

92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120512 26/12/2560

1014 ซ้ือ Sodium chloride 0.9% (refill) 20 sachets 
(Clenoze20) จ านวน 500 กล่อง

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120514 26/12/2560

1015 ซ้ือ Tamoxifen 20 mg tab (Novofen) จ านวน 50
 กล่อง , Isosorbide 5 mg tab (Isorem) จ านวน 
10 กล่อง

11,109.90 11,109.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120513 26/12/2560

1016 ซ้ือกระดาษส าหรับบันทึกข้อมูลเคร่ือง EST 15,800.00 15,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโนเมกซ์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ซีโนเมกซ์ เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120492 26/12/2560

หนา้ 103



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1017 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 91,800.00 91,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120496 26/12/2560

1018 ซ้ือเวชภัณฑ์ยาจ านวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบ 93,020.45 93,020.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120516 26/12/2560

1019 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จ ากัด บริษัท บิซิคอม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120491 26/12/2560

1020 ขอซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Harddisk 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120519 27/12/2560

1021 เคร่ืองวัดแรงดันในท่อช่วยหายใจ 17,900.00 17,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120533 27/12/2560

1022 ขออนุมัติค่าขนย้ายขยะอันตรายไปท าลาย 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120081 28/12/2560

1023 ขออนุมัติค่าบริการตรวจการนอนหลับแบบ EEG (มี
เทคนิคเชียลเฝ้า) ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ ากัด บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120082 28/12/2560

1024 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจ จ านวน 1 เคร่ือง 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ ากัด บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120535 27/12/2560

1025 ค่าจ้างจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120086 29/12/2560

1026 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการรแพทย์ ประจ าเดือน
มกราคม 2561

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120083 28/12/2560

หนา้ 104



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1027 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
มกราคม 2561

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 
ชลบุรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 
ชลบุรี

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120523 27/12/2560

1028 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
มกราคม 2561

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120522 27/12/2560

1029 จ้างท าป้ายไวน้ิว 2 รายการ สต๊ิกเกอร์ 1 รายการ 11,750.00 11,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120085 29/12/2560

1030 ซ้ือยา Clindamycin 300 mg cap(Rosil) 50 กล่อง 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120531 27/12/2560

1031 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120525 27/12/2560

1032 ซ้ือวัสดุเข้าคลังไว้เบิกไปซ่อม 5,193.78 5,193.78 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120527 27/12/2560

1033 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 24,182.00 24,182.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120526 27/12/2560

1034 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 3 รายการ 42,075.00 42,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120528 27/12/2560

1035 ขออนุมัติค่าขนย้ายขยะติดเช้ือไปท าลาย ประจ าเดือน
 มกราคม 2561

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120080 28/12/2560

1036 ขออนุมัติซ้ือยา Atorvastatin 40 mg (Xarator) 
จ านวน 650 กล่อง

486,850.00 486,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120079 28/12/2560

หนา้ 105



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1037 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
มกราคม 2561

50,170.00 50,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิส
เท็มส์ จ ากัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิส
เท็มส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120084 29/12/2560

1038 ขออนุมัติซ้ืออาหารปรุงส าเร็จส าหรับผู้ป่วยใน 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2561

500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120078 28/12/2560

1039 จ้างท าวัสดุประชาสัมพันธ์ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061120091 29/12/2560

1040 ขออนุมัติจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55
 น้ิว

25,990.00 25,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
 (มหาชน) สาขาชลบุรี

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
 (มหาชน) สาขาชลบุรี

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061120002 1/12/2560

1041 ขออนุมัติจัดจ้างเหมายานพาหนะ(รถบัสปรับอากาศ 
ไป-กลับ ม.บูรพา-จ.ระยอง)ในวันท่ี 13-15 ธันวาคม 
2560 จ านวน 3 วัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังใบ
รายละเอียดก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย สุวรรณจิระ นายสิทธิชัย สุวรรณจิระ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061120001 1/12/2560

1042 ขออนุมัติจัดซ้ือโพรบวัดกระแสตรงและกระแสสลับ
(AC/DC Current Probe)

42,372.00 42,372.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอนทรอนิค จ ากัด บริษัท แอนทรอนิค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061120003 4/12/2560

1043 เพ่ือขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเเซมเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 7 รายการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ 
เซอร์วิส จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061120004 6/12/2560

1044 ขออนุมัติจัดซ้ือกระเช้าดอกไม้สด คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้กัลยา ร้านดอกไม้กัลยา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061120026 7/12/2560

1045 ขออนุมัติจัดจ้างค่าถ่ายเอกสาร 5,491.76 5,491.76 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061120039 8/12/2560

1046 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองกรองน้ าท่ี
ห้องกรองน้ าช้ัน 1 อาคารเกษมฯ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

17,200.00 17,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรองน้ าชลบุรี ร้านกรองน้ าชลบุรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061120005 8/12/2560

หนา้ 106



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1047 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 
เคร่ือง ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจัดจ้าง

6,206.00 6,206.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061120050 12/12/2560

1048 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 14,626 แผ่น 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

5,557.80 5,557.80 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061120053 12/12/2560

1049 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ายานพาหนะ(รถบัสปรับอากาศ 
จ านวน 1 คันๆละ 45,000 บาท)คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาคม  จันทะปลาขาว นายอาคม  จันทะปลาขาว เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061120010 12/12/2560

1050 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ายานพาหนะ(รถบัสปรับอากาศ 
จ านวน 2 คันๆละ 45,000 บาท)คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังใบรายละเอียดก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย สุวรรณจิระ นายสิทธิชัย สุวรรณจิระ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061120012 12/12/2560

1051 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองช่ังไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061120009 12/12/2560

1052 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จ านวน 50 
เล่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061120052 12/12/2560

1053 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเกลียวปล่อย F7x1 1/2'',สาย 
THW เบอร์ 6 , มินิบอลวาว ผผ และอ่ืนๆ รวม
ท้ังหมด 20 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจัดซ้ือแนบ

16,623.00 16,623.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061120013 12/12/2560

1054 ขออนุมัติจัดซ้ือ เคร่ืองวัดค่าพีเอช (pH Meter) 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061120011 12/12/2560

1055 ขออนุมัติจัดซ้ือ ตู้ดูดความช้ืน (Dessicator) ชนิด
ธรรมดา

24,610.00 24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติสิทธ์ิ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จ ากัด

บริษัท กิตติสิทธ์ิ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061120007 12/12/2560

1056 ขออนุมัติจัดซ้ือ เคร่ืองวัดความขุ่น (Turbidity Meter) 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีจี วอเตอร์ จ ากัด บริษัท ทีจี วอเตอร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061120006 12/12/2560
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1057 ขออนุมัติจัดซ้ือ เคร่ืองวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ า 
(DO meter)

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีจี วอเตอร์ จ ากัด บริษัท ทีจี วอเตอร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061120008 12/12/2560

1058 ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)

617.50 617.50 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061120077 14/12/2560

1059 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร A4 หน้า-หลัง จ านวน 
300 แผ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

114.00 114.00 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061120082 14/12/2560

1060 ขออนุมัติจัดซ้ืองานปร้ินวัสดุ PP ขนาด 60x160 ซม. 
จ านวน 2 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการจัดซ้ือแนบ

1,340.00 1,340.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค  ฤทธ์ิรุงอรุณ นายสิทธิโชค  ฤทธ์ิรุงอรุณ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061120078 14/12/2560

1061 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ ปรับถ่วง
ล้อ(2ล้อ),เช็คระยะ 220,000 กม. ฯลฯ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

3,500.51 3,500.51 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061120089 15/12/2560

1062 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จ านวน 34 
เล่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

9,826.00 9,826.00 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061120090 18/12/2560

1063 ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายางสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา(ขนาด 3x3 เซนติเมตร)จ านวน 1 
อัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเสียงศักด์ิบล็อค ร้านเสียงศักด์ิบล็อค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061120091 18/12/2560

1064 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ เดินทาง จาก 
ม.บูรพา ถึง ม.อุบลราชธานี ในวันท่ี 5-7 มกราคม 
2561

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061120015 19/12/2560

1065 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ 19,998.30 19,998.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จ ากัด บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061120014 19/12/2560

1066 ขออนุมัติจัดจ้างค่ายถ่ายเอกสาร1รายการ ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

1,558.30 1,558.30 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061120100 20/12/2560

1067 เพ่ือขออนุมัติจัดซ้ือค่าวัสดุสติกเกอร์ขาวขุ่น ด้ามยาง
รีดสติกกอร์ 2 รายการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

5,660.00 5,660.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพงษ์ แซ่เต๋ิน นายอนุพงษ์ แซ่เต๋ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061120098 20/12/2560

หนา้ 108



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1068 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบิรการจัดอาหารไหว้ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ
(โต๊ะจีน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไต้ฮ้ี ภัตตาคาร ร้านไต้ฮ้ี ภัตตาคาร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061120106 20/12/2560

1069 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้ม,แก้วมังกร,สาล่ี และอ่ืนๆรวม
ท้ังหมด 10 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติหน้าศาล ร้านบุปผชาติหน้าศาล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061120099 20/12/2560

1070 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุบวงสรวง หัวหมู,เป็ด,ไก่,ปลา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังใบรายละเอียดก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส้มร่มเย็นหน้า ร.5 ร้านบุปผ
ชาติหน้าศาล

ร้านส้มร่มเย็นหน้า ร.5 ร้านบุปผ
ชาติหน้าศาล

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061120103 20/12/2560

1071 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุชุดสังฆทาน ประกอบไปด้วย 
กระดาษทิชชู่, น้ ายาล้างจาน,สบู่,ยาธาตุน้ าขาว,
ผงซักฟอกฯลฯ เป็นต้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061120102 20/12/2560

1072 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษเช็ดหน้า, น้ าด่ืมแบบแก้ว,น้ า
ด่ืม 350 มล.(แพ็ค 12 ขวด)และอ่ืนๆรวมท้ังหมด 9 
รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061120101 20/12/2560

1073 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศไปส่งจาก ม.
บูรพา-ค่ายเยาวชนสุวัสวดี เขาใหญ่ 1 รายการ ดัง
เอกสารแนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ เสนอ นายจ านงค์ ญาติเจริญ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061120096 20/12/2560

1074 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศไปรับกลับจาก 
ค่ายเยาวชนสุวัสวดี เขาใหญ่-ม.บูรพา 1 รายการ ดัง
เอกสารแนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ นายจ านงค์ ญาติเจริญ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061120097 20/12/2560

1075 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลขนาด 150x300 
เซนติเมตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก านดคุณลักษณะการจ้างแนบ

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง นายเกรียรไกร  กรรณเลขา นายเกรียรไกร  กรรณเลขา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061120105 20/12/2560

1076 ขออนุมัติจัดซ้ือดอกกล้วยไม้,ดอกกล้วยไม้ห่อกระดาษ
แก้วและธูปเทียน,ดอกบัวและอ่ืนๆท้ังหมด 8 รายการ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

2,370.00 2,370.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก ร้านดอกไม้หยก เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061120114 21/12/2560

หนา้ 109



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1077 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาว
เคลือบ จ านวน 50 เล่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะจ้างแนบ

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061120016 21/12/2560

1078 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเทียน เบอร์ 8x2,เทียน เบอร์
10x2,สายสิญจน์,ไฟแช็ค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะซ้ือแนบ

494.00 494.00 เฉพาะเจาะจง แม่ประภาสังฆภัณฑ์ แม่ประภาสังฆภัณฑ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061120113 21/12/2560

1079 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเบนซินธรรมดาประจ าเดือน
มกราคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061120130 26/12/2560

1080 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน-แก๊ส
โซฮอล์95,น้ ามันเบนซินธรรมดา,น้ ามันดีเซล 
ประจ าเดือนมกราคม2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061120131 26/12/2560

1081 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองป๊ัมลม 
จ านวน 1 เคร่ือง ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้าง

18,441.45 18,441.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ฟอร์ส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท แอร์ฟอร์ส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061120017 26/12/2560

1082 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์คมชัดลึก,ไทยโพส,กรุง
เทพธุรกิจเข้าห้องสมุด และหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเข้า
ศูนย์สอบเทียบ ประจ าเดือนมกราคม 2561 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

1,155.00 1,155.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เกษากร ร้าน เกษากร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061120129 26/12/2560

1083 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาและเปล่ียน
อะไหล่เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ รุ่น M300X ย่ีห้อ NEC
 หมายเลขครุภัณฑ์ 5407008010093 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ สแควร์ จ ากัด บริษัท เอ สแควร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061120018 27/12/2560

หนา้ 110



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1084 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมกระแสไฟฟ้าขัดข้อง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดเอกสารแนบ

439.09 439.09 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061120141 29/12/2560

1085 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าเก็บ
ขยะมูลฝอย

5,000.00         5,000.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข ราคา PR0206061120275 1/12/2560

1086 ขอความเห็นขอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคารชุดพักอาศัย

11,610.00       10,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน์ เลิศฤทัยโยธิน นางสาวอมรรัตน์ เลิศฤทัยโยธิน ราคา PO0206061010033 1/1/2561

1087 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติท าความ
สะอาดอาคารมีชัย ฤชุพันธ์ุ 2

11,556.00       10,700.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กมลกร ย้ิมช่ืน น.ส. กมลกร ย้ิมช่ืน ราคา PO0206061010029 1/1/2561

1088 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด

11,556.00       11,128.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา นาคเจริญ นางสาววรรณา นาคเจริญ ราคา PO0206061010027 1/1/2561

1089 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด

11,556.00       10,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสลิ แนบเชย นางสาวสลิ แนบเชย ราคา PO0206061010028 1/1/2561

1090 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา

11,826.00       11,388.00 เฉพาะเจาะจง นายสงัด หัสดา นายสงัด หัสดา ราคา PO0206061010031 1/1/2561

1091 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา 
(อาคารมีชัย ฤชุพันธ์ุ 2)

11,826.00       11,338.00 เฉพาะเจาะจง นายอ้ิน นุ่มน่ิม นายอ้ิน นุ่มน่ิม ราคา PO0206061010030 1/1/2561

1092 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินท า
ความสะอาดอาคารชุดพักอาศัย

11,610.00       11,180.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภรัตน์ นิลแย้ม นางสาวศุภรัตน์ นิลแย้ม ราคา PO0206061010032 1/1/2561

1093 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ าด่ืม ของหน่วยประสานงาน 2,400.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญปรีชา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญปรีชา PR0206061120200 22/12/2560

1094 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเข้าเล่มปกแข็ง จ านวน 3 เล่ม 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ PR0206061120212 25/12/2560

1095 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเข้าเล่มปกแข็งพิมพ์ทองใน
เอกสาร จ านวน 26 เล่ม

9,100.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ PR0206061120214 25/12/2560

1096 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมโทรทัศน์ ซ่อมแผงจ่ายไฟฟ้า 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด PR0206061120210 25/12/2560

1097 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมประตูกระจกอลูมิเนียม 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ PR0206061120211 25/12/2560
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1098 ขออนุมัติเบิกเงินค่าล้างท าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศ เดินท่อน้ าท้ิงใหม่ เปล่ียนสายหัว
หลักคอมเพรสเซอร์

2,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด PR0206061120215 25/12/2560

1099 ขออนุมัติเบิกเงินค่าผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน
 2 ขวด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคา PR0206061120052 7/12/2560

1100 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าอาหารทะเลแห้งจ านวน 1
 กระเช้า

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวนิดา ร้านวนิดา ราคา PR0206061120051 7/12/2560

1101 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุจ านวน 3 รายการ 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว พานิช ชลบุรี ร้าน ว พานิช ชลบุรี ราคา PR0206061120053 7/12/2560
1102 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษ 6,150.00 6,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ ร้าน บ้านจิปาถะ ราคา PR0206061120229 26/12/2560
1103 ขออนุมัติเบิกเงินค่าผงหมึก 45005 (ส าหรับเคร่ือง

ถ่ายเอกสาร RICOH)
9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคา PR0206061120216 25/12/2560

1104 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206061120037 6/12/2560
1105 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพิมพ์เอกสาร 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลีพร สุขสุวรรณพร นางสาวอัญชลีพร สุขสุวรรณพร ราคา PR0206061120049 7/12/2560
1106 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแม่กุญแจ และป๊ัมลูกกุญแจส ารอง 615.00 615.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ ปันดา นายสมศักด์ิ ปันดา ราคา PR0206061120050 7/12/2560

1107 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าของขวัญ จ านวน 2 
กระเช้า

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล ร้านบุปผชาติ หน้าศาล ราคา PR0206061120141 15/12/2560

1108 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจดหมายข่าวสถาบันขงจ่ือ เดือน
พฤศจิกายน 2560 ขนาด A4 กระดาษอาร์ต 160 แก
รม พิมพ์สี จ านวน 8 หน้า รวมปก เข้าเล่มเย็บมุง
หลังคา จ านวน 300 ฉบับ

17,013.00 17,013.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด ราคา PO0206061120015 19/12/2560

1109 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสายเช่ือมต่อ HDMI to VGA 390.00 390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัทเทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206061120152 15/12/2560
1110 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุส านักงานจ านวน 16 รายการ 11,614.85 11,614.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด ราคา PO0206061120014 19/12/2560

1111 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปฏิบัติต้ังโต๊ะศูนย์จีน จ านวน 300
 ชุด

41,700.00 41,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด ราคา PO0206061120013 19/12/2560

1112 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ

2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด ราคา PR0206061120028 4/12/2017

1113 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 610.00 610.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061120029 4/12/2017
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1114 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(ชุดกีฬา)

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด ราคา PR0206061120031 4/12/2017

1115 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 42,928.40 42,928.40 เฉพาะเจาะจง หจก.เสง่ียมพรพาณิชย์ หจก.เสง่ียมพรพาณิชย์ ราคา PO0206061120010 15/12/2017

1116 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุด
กีฬาซอฟท์บอล

64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ป.กิตติพันธ์ุ หจก.ป.กิตติพันธ์ุ ราคา PO0206061120021 26/12/2017

1117 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าเส้ือ
กีฬา

14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร รุ่งสอาด นายพงศธร รุ่งสอาด ราคา PO0206061120020 26/12/2017

1118 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุด
กีฬาเทเบิลเทนนิส

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้สปอร์ต หจก.เซ่ียงไฮ้สปอร์ต ราคา PR0206061120112 12/12/2017

1119 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061120109 12/12/2017

1120 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุด
กีฬาเทควันโด

37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.One 9456 บจก.One 9456 ราคา PO0206061010010 9/1/2018

1121 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุด
กีฬารักบ้ีฟุตบอลฯ

37,396.50 37,396.50 เฉพาะเจาะจง ร้าน ASGARD INFINITE ร้าน ASGARD INFINITE ราคา PO0206061010009 9/1/2018

1122 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(กีฬามหาวิทยาลัยฯ)

8,540.00 8,540.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจก.เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล ราคา PR0206061120224 25/12/2017

1123 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุด
กีฬาปันจักสีลัต

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปัทมา  จีนธรรม น.ส.ปัทมา  จีนธรรม ราคา PR0206061120223 25/12/2017

1124 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าเบาะ
ส าหรับรองนวดร่างกายนักกีฬา

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ ฟิตเนส จ ากัด บริษัท เดอะ ฟิตเนส จ ากัด ราคา PR0206061120221 25/12/2017

1125 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุด
กีฬายูโดและชุดกีฬายูยิตสู

33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ทริปเปิลวิงซ์โกลบอล (ไทย
แลนด์)

บจก.ทริปเปิลวิงซ์โกลบอล (ไทย
แลนด์)

ราคา PO0206061010008 9/1/2018

1126 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุด
กีฬาฟันดาบสากล

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุ๊ ร้านอุ๊ ราคา PO0206061010018 3/1/2018

1127 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(น้ าแข็งหลอด)

5,775.00 5,775.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจมส์ ร้านเจมส์ ราคา PR0206061120245 26/12/2017

1128 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 7,400.00 7,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจก.เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล ราคา PR0206061120244 26/12/2017
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1129 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PR0206061120247 26/12/2017

1130 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 4,165.00 4,165.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ราคา PR0206061120249 26/12/2017

1131 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061120248 26/12/2017

1132 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่ายา
และเวชภัณฑ์

13,100.00 13,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีฟาร์มาซี ร้านดีฟาร์มาซี ราคา PR0206061120237 26/12/2017

1133 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธการ จุลส ารวล นายยุทธการ จุลส ารวล ราคา PO0206061010011 9/1/2018

1134 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์ (รถบัสปรับอากาศ)

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จ ากัด บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จ ากัด ราคา PO0206061010012 9/1/2018

1135 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าท า
ป้ายไวนิล

2,240.00 2,240.00 เฉพาะเจาะจง วี อาร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มาร์
เก็ตต้ิง

วี อาร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มาร์
เก็ตต้ิง

ราคา PR0206061120260 27/12/2017

1136 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุด
กีฬาคาราเต้

5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อามินโก หจก.อามินโก ราคา PR0206061120265 28/12/2017

1137 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือพิมพ์ เดือน ธค.
2560

2,000.00 1,330.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่นิสิตวิทยาลัย
นานาชาติด้านเศรษฐกิจและสังคม

PR2600061120002 1/12/2560

1138 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ ามันรถจักรยายนต์ 
เดือน ธค.2560

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เพ่ือจัดเตรียมส าหรับเติม
จักรยานยนต์ ของพนักงานเดิน
เอกสารของวิทยาลัย

PR2600061120001 1/12/2560

1139 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าด่ืม 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือจัดเตรียมส าหรับบริการแก่
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต และใช้
บริการในงานประชุม

PR2600061120005 1/12/2560

1140 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซักผ้าปูท่ีนอน เดือน 
ธค.2560

32,100.00         9,397.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด เพ่ือบริการซักผ้าปูท่ีนอนส าหรับ
ห้องปฏิบัติการโรงแรมอาคารหอพัก
นิสิต

PR2600061120003 1/12/2560

1141 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์
หอพัก

20,000.00       10,950.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพักและผู้
พักอาศัยว่าพบครุภัณฑ์ท่ีช ารุด
หลายรายการ

PR2600061120004 1/12/2560
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1142 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 2,000.00           744.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิต สแตช่ันเนอร่ี บริษัท บัณฑิต สแตช่ันเนอร่ี วัสดุเพ่ือใช้ในส านักงาน PR2600061120006 4/12/2560
1143 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 3,000.00         1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริฉัตร เมืองวัง นางสาวปาริฉัตร เมืองวัง ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ ม.บูรพา -

 สุวรรณภูมิ
PR2600061120013 6/12/2560

1144 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด เปล่ียนลูกลอยใหม่เน่ืองจ่ากไม่ตัด
น้ าล้นถัง วาล์วเป็นสนิม ท าให้ตัน 
ลูกลอยเสีย

PR2600061120012 6/12/2560

1145 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ

8,966.60 8,966.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
เคร่ืองปรับอากาศช ารุด ไม่เย็นและ
น้ าหยด จึงได้แจ้งช่างเข้าด าเนินการ
ซ่อมแซม

PR2600061120016 7/12/2560

1146 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าประปา 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ลุงชะลอน้ าจืด ลุงชะลอน้ าจืด น้ าประปาเติมใส่ถังเก็บน้ าห้องป๊ัม
หอหญิง จ านวน 40 ตัน

PR2600061120040 8/12/2560

1147 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเดินสายสัญญาณห้อง
คณบดี

4,387.00 4,387.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เดินสายสัญญาณห้องคณบดี PR2600061120036 8/12/2560

1148 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมสวนน้ าตกใน
อาคาร

14,925.00 14,925.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ซ่อมสวนน้ าตกในอาคาร PR2600061120039 8/12/2560

1149 ขอความเห็นชอบในการจัดหาแผ่นสต๊ิกเกอร์ท่ีจอดรถ 3,500.00         3,500.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค แผ่นพลาสวูดติดสต๊ิกเกอร์ ท่ีจอดรถ
 ขนาด 50 *150 ซม. จ านวน 2 ชุด
 พร้อมติดต้ัง

PR2600061120038 8/12/2560

1150 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมป๊ัมน้ า 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
น้ าประปาท่ีหอพักไม่ไหล

PR2600061120045 12/12/2560

1151 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ 7,000.00 5,919.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

เป็นการบ ารุงรักษารถยนต์ให้อยู่ใน
สภาพท่ีพร้อมใช้งาน

PR2600061120046 12/12/2560
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1152 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือโปรแกรมAdobe ให้
นิสิตเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน BFA

60,936.50 60,936.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) เน่ืองจากหลักสูตรการเรียนการสอน
วิชา BFA สาขาวิชาออกแบบ
นิเทศน์ศิลป์และหลักสูตรมีรายวิชาท่ี
 เก่ียวกับการออกแบบต่าง ๆ 3D 
ฯลฯ ซ่ึงมีความจ าเป็นต้องใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภท 
Macbook พร้อมด้วยโปรแกรม
Adobe  และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 
(Hard Disk) เพ่ือใช้ในการเรียนการ
สอนวิชาดังกล่าว

PR2600061120044 12/12/2560

1153 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าด่ืม 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือจัดเตรียมส าหรับบริการแก่
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต และใช้
บริการในงานประชุม

PR2600061120050 13/12/2560

1154 ขอความเห็นชอบในการจัดหาสมุดเป็นของท่ีระลึก
แจกส าหรับแขกต่างประเทศ

59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีนิธ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด บริษัท ซีนิธ เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด จัดหาของท่ีระลึกส าหรับมอบให้แก่
ท่ีมาเย่ียมเย่ือนวิทยาลัยนานาชาติ

PR2600061120052 13/12/2560

1155 ขอความเห็นชอบในการจัดหาโทรทัศน์ LED 61,525.00       61,525.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ติดต้ังท่ีหน้าส านักงาน PR2600061120053 13/12/2560
1156 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์

หอพัก
25,740.00 25,740.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพักและผู้

พักอาศัยว่าพบครุภัณฑ์ท่ีช ารุด
หลายรายการ

PR2600061120055 13/12/2560

1157 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสาร 19,714.50 19,714.50 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน ค่าถ่ายเอกสาร ชีทส าหรับนิสิตใช้ใน
การเรียนการสอน

PR2600061120054 13/12/2560

1158 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหมึกเคร่ืองพิมพ์ 24,877.50 24,877.50 เฉพาะเจาะจง หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค จัดเตรียมหมึกเคร่ืองพิมพ์ไว้ใช้ใน
งานส านักงานและซ่อมแซม
เคร่ืองพิมพ์ เป็นการบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์  เน่ืองจากช ารุด

PR2600061120051 13/12/2560

1159 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในส านักงาน 7,000.00         6,591.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) จัดเตรียมเพ่ือใช้ในส านักงาน PR2600061120070 18/12/2560
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1160 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 17,000.00       16,458.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพักและผู้
พักอาศัยว่าพบครุภัณฑ์ท่ีช ารุด
หลายรายการ

PR2600061120069 18/12/2560

1161 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้งานใน
ห้องปฏิบัติการโรงแรมท่ีหอพักนิสิต และใช้ใน
ส านักงาน

6,000.00         5,516.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) สบู่เหลว 4 แกลลอน แซมพู 1 
แกลลอน สเปรย์ปรับอากาศ 1 แพ็ค
 สก๊อตไบรท์ 1 แพ็ค  ถุงใส่
ผ้าอนามัย 2 แพ็ค ถุงใส่ผ้าใช้แล้ว 3
 แพ็ค กระดาษสีส้ม 80 แกรม 3 
แพ็ค โฟมเทป 2 หน้า 2 ม้วน เทป
ใสแกนใหญ่ 1 แพ็ค แกนเล็ก 1 
แพ็ค แก้วกรวยกระดาษ 2 ลัง

PR2600061120074 19/12/2560

1162 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในส านักงาาน 5,000.00         4,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) ถ้วยแก้วกระดาษ 6.5 ออนซ์  2 ลัง
ใช้บริการแก่นักเรียน ผู้ปกครองและ
แขกผู้มาเยือนวิทยาลัย

PR2600061120075 19/12/2560

1163 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือส าหรับใช้ในการ
เรียนการสอนของนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ

444,758.55 444,758.55 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียนการ
สอนในรายวิชาของนิสิตวิทยาลัย
นานาชาติและเสนอแนะหนังสือเพ่ือ
ใช้บริการค้นคว้าในห้องสมุด

PO2600061120001 19/12/2560

1164 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 4,250.00         1,250.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ย้ายเคร่ืองท าน้ าอุ่นจากช้ัน 6 มาช้ัน
 2 ห้อง 212
ย้ายแผ่นเตียงไม้ 17 แผ่น ย้ายแผ่น
ท่ีช ารุดเก็บห้องเก็บของ

PR2600061120077 20/12/2560

1165 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าด่ืม 2,000.00         1,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก . คณิศร หจก . คณิศร น้ าด่ืมถ้วย 20 ลังใช้บริการแก่
นักเรียน ผู้ปกครองและแขกผู้มา
เยือนวิทยาลัย

PR2600061120076 20/12/2560
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1166 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 386,939.00 386,939.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียนการ
สอนในรายวิชาของนิสิตวิทยาลัย
นานาชาติและเสนอแนะหนังสือเพ่ือ
ใช้บริการค้นคว้าในห้องสมุด

PO2600061120002 21/12/2560
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