
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 ขอความเห็นชอบเสนอท าเอกสารรายงานประจ าปี 2559
 มหาวิทยาลัยบูรพา

110,852.00       110,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061010014 11/1/2561

2 จัดซ้ือโต๊ะเอนกประสงค์พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 8 ชุด 159,986.40 159,986.40 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ยู.เค. 
เฟอร์นิเจอร์ ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ยู.เค. 
เฟอร์นิเจอร์ ซัพพลาย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061010003 1/3/2561

3 จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และเคร่ืองฉายภาพ 
3 มิติ

395,000.00 395,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061010006 8/1/2561

4 จัดซ้ือระบบภาพและเสียงห้องเรียน จ านวน 1 ระบบ 220,000.00 220,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061010004 8/1/2561

5 จ้างเหมาติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าแบบสามเฟสส่ีสาย ขนาด 15
 (45) แอมป์ และแบบหน่ึงเฟสสองสาย ขนาด 15 (45) 
แอมป์

116,040.00 116,040.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ ตันชัย นายอภิชาติ ตันชัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061010001 8/1/2561

6 ปรับปรุงอาคารหอพักนิสิต 1 จ านวน 1 งาน 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเดช สวัสดีมงคล นายสมเดช สวัสดีมงคล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061010007 1/3/2561

7 ปรับปรุงอาคารหอพักนิสิต 2 จ านวน 1 งาน 126,000.00 126,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ  ผลทวี นายชัยศิริ  ผลทวี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061010009 1/3/2561

8 จัดซ้ือระบบกล้องวงจรปิด จ านวน 1 ระบบ 185,000.00 185,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061010002 8/1/2561

9 จัดซ้ือกล้องวงจรปิด จ านวน 20 ตัว 111,000.00 111,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสโฟร์. ซีเคียวริต้ี ซาวด์ 
ซิสเต็ม เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท เอสโฟร์. ซีเคียวริต้ี ซาวด์ ซิส
เต็ม เซอร์วิส จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061010005 8/1/2561

10 จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 24
 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด

77,780.00 77,780.00 เฉพาะเจาะจง ชาญชัยโฟโต้ดิจิตอล ชาญชัยโฟโต้ดิจิตอล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061010008 12/1/2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
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เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

11 จัดซ้ือเคร่ืองมือตรวจสอบสายสัญญาณ จ านวน 1 เคร่ือง 134,606.00 134,606.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ต อินไซต์ อินโนเวช่ัน 
จ ากัด

บริษัท เก็ต อินไซต์ อินโนเวช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061010010 23/2/2561

12 จ้างการแสดงวงดนตรี โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ 3 วิทยา
เขต

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิพันธ์ุ ทับทอง นายอภิพันธ์ุ ทับทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061010025 11/1/2561

13 จ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด จ านวน 1 พาน ส าหรับใช้ใน
พิธีถวายราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดี เน่ืองในงาน
รัฐพิธี ''วันยุทธหัตถี''

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ ปราณี ร้านดอกไม้ ปราณี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061010038 15/1/2561

14 จ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด จ านวน 1 พาน ส าหรับใช้ใน
พิธีถวายราชสักการะและพิธีถวายราชสดุดี เน่ืองในงาน
รัฐพิธี ''วันพ่อขุนรามค าแหงมหาราช''

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ ปราณี ร้านดอกไม้ ปราณี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061010037 15/1/2561

15 จ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 160x456 ซม. จ านวน 1 ป้าย 
เพ่ือใช้ส าหรับการแสดงความยินดีกับนิสิตตัวแทน
นักกีฬาว่ายน้ าในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ โรงพิมพ์จิรเมธ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061010040 18/1/2561

16 จัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ า จ านวน 1 เคร่ือง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง วอเตอร์คลีน วอเตอร์คลีน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061010054 22/1/2561

17 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับติดต้ัง ณ
 ห้องงานแผนและทรัพย์สิน ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 
2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2561

29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเจกท์ แพลน จ ากัด บริษัท โปรเจกท์ แพลน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061020001 1/2/2561

18 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่ากระเช้าของท่ีระลึก 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนเคร่ืองหอมเมือง
สระแก้ว

วิสาหกิจชุมชนเคร่ืองหอมเมืองสระแก้ว คุณภาพดี ราคาต าสุด PR0209061010007 4/1/2018

19 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าการ์ด ส.ค.ส. จ านวน 200 
ใบ

1,510.00 1,510.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฟโต้ปร้ินล้างอัดรูป ร้านโฟโต้ปร้ินล้างอัดรูป คุณภาพดี ราคาต าสุด PR0209061010011 10/1/2018

20 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารจากเคร่ืองถ่ายเอกสารงาน
เอกสารต่างๆภายในกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

5,099.98 5,099.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061010010 10/1/2018

21 ขอเบิกเงินค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2560 260,483.44 260,483.44 คัดเลือก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(วัฒนานคร) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(วัฒนานคร) มีผู้ผลิตรายเดียว PR0209061010012 11/1/2018
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
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เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

22 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าไวนิลป้ายช่ือมหาวิทยาลัย 2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท จ ากัด บริษัท ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท จ ากัด บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061010026 15/1/2018

23 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าพานพุ่มดอกไม้สด 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง รัตนาภรณ์พูนทรัพย์ (นกดอกไม้
สด)

รัตนาภรณ์พูนทรัพย์ (นกดอกไม้สด) จัดสวยงาม ราคาต่ าสุด PR0209061010025 15/1/2018

24 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าน้ าด่ืมถัง จ านวน 18 ถัง 288.00 288.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาติ โพธ์ิศรี นายสมชาติ โพธ์ิศรี คุณภาพดี ราคาต าสุด PR0209061010027 16/1/2018

25 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3500 ANSI

390,000.00 390,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด คุณภาพดี ราคาต าสุด PO0209061010001 16/1/2018

26 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าไวนิลประชาสัมพันธ์
หลักสูตร

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท จ ากัด บริษัท ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท จ ากัด บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061010032 17/1/2018

27 ขออนุมัติจัดซ้ือพร้อมเปล่ียนยางรถหกล้อโดยสาร 
หมายเลขทะเบียน 40-0511 ชลบุรี

50,400.00 50,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยศิริพร ร้านโชคชัยศิริพร คุณภาพดี ราคาต าสุด PR0209061010035 19/1/2018

28 ขออนุมัติจัดซ้ือพร้อมเปล่ียนยางรถกระบะ หมายเลข
ทะเบียน กค 3602 สระแก้ว

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยศิริพร ร้านโชคชัยศิริพร คุณภาพดี ราคาต าสุด PR0209061010036 19/1/2018

29 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ 10,515.00 10,515.00 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า แสงทิพย์การไฟฟ้า คุณภาพดี ราคาต าสุด PR0209061010039 22/1/2018

30 ขออนุมัติเช่าและเบิกเงินค่าเช่าชุดการแสดง จ านวน 4คน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นาฏลีลา นาฏลีลา ชุดสวยงาม ราคาต่ าสุด PR0209061010038 22/1/2018

31 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมป๊ัมครัทซ์ 
รถหกล้อโดยสารหมายเลขทะเบียน 40-0511 ชลบุรี

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง เค.ที. ออโต้เซอร์วิส เค.ที. ออโต้เซอร์วิส บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061010041 23/1/2018

32 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 5201014011218
 และ5201014011221

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง พุทธชาติซัพพลาย พุทธชาติซัพพลาย บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061010049 26/1/2018

33 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าพรมเช็ดเท้าและผ้าปูท่ี
นอนพร้อมปลอกหมอน

3,085.00 3,085.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน คุณภาพดี ราคาต าสุด PR0209061010050 29/1/2018

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

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด คุณภาพดี ราคาต าสุด PR0209061010052 30/1/2018

35 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าเคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 
จ านวน 10 เคร่ือง

208,000.00 208,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด คุณภาพดี ราคาต าสุด PO0209061010002 31/1/2018

หนา้ 3



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

36 จัดซ้ือวัสดุในโครงการลานกีฬาเพ่ือสุขภาพ 4,590.00 4,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ร้านตะวันออกสต๊ิกเกอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218061010001 3/1/2561

37 จัดซ้ือวัสดุ 6,125.00 6,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218061010003 5/1/2561

38 จัดซ้ือวัสดุ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218061010005 9/1/2561

39 จ้างซ่อมแซมท่อเมนประปา อาคาร Aหอพักเทา-ทอง 2 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล  พิกุลทอง นายเฉลิมพล  พิกุลทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218061010006 10/1/2561

40 ขอซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพัก 50 ปี เทา-ทอง 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218061010010 16/1/2561

41 จัดซ้ือวัสดุ 4,850.00 4,850.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218061010009 16/1/2561

42 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 3 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218061010012 18/1/2561

43 จ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม 5,884.00 5,884.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แคซ่ี มลธิ น.ส. แคซ่ี มลธิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218061010014 19/1/2561

44 จัดซ้ือวัสดุในโครงการวันชาวหอพัก ประจ าปีการศึกษา 
2560

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ. ประภัสสร ร้าน ศ. ประภัสสร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218061010020 25/1/2561

45 ขอจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 4 1,872.50 1,872.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218061010021 26/1/2561

หนา้ 4



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

46 ขอจัดซ้ือวัสดุ 1,220.00 1,220.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218061010022 26/1/2561

47 ขอจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอหักเทา-ทอง 3 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PO0218061010001 30/1/2561

48 ขอจัดซ้ือวัสดุ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218061010024 29/1/2561

49 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 2,640.00           2,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พี.พร้ินซ็อป ร้าน เอส.พี.พร้ินซ็อป เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061010158 15/1/2561

50 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 480.00             480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061010315 30/1/2561

51 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 540.00             540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061010319 30/1/2561

52 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 384.00             384.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061010316 30/1/2561

53 ขออนุมัติจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชี
 ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุรพัฒน์ ขจรไกรเลิศ ราคา
เสนอ 9,500 บาท

นายจตุรพัฒน์ ขจรไกรเลิศ ราคาจ้าง 
9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010003 3/1/2561

54 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
เคร่ืองปรับอากาศ รถตู้ปรับอากาศ ย่ีห้อโตโยต้า 
ทะเบียน ฮท 275 กรุงเทพมหานคร

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพชรฟิล์ม แอนด์ ซาวด์ ราคา
เสนอ 13,000 บาท

ร้าน เพชรฟิล์ม แอนด์ ซาวด์ ราคาจ้าง
 13,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061010001 8/1/2561

55 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ 2 ช้ัน อัดลาย 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

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

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010081 12/1/2561

56 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก (โครงการสัมมนาทาง
วิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยบูรพา ''
ศาลรัฐธรรมนูญกับรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช2560''
ในวันท่ี 22 มกราคม 2561 ณ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์)

1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา  
                       ราคาเสนอ 
1,440 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา       
               ราคาซ้ือ 1,440 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010092 18/1/2561

หนา้ 5



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

57 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้า, ค่าจ้างเหมาเดิน
ไฟฟ้า และค่าเช่าเต็นท์(โครงการสัปดาห์ประชาธิปไตย 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ ลานกิจกรรมหลังคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ วันท่ี 23-25 ม.ค. 2561)

98,600.00 98,600.00 เฉพาะเจาะจง นายภาสกร  ธนูวัฒน์            
ราคาเสนอ 98,600 บาท

นายภาสกร  ธนูวัฒน์         ราคาจ้าง
 98,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061010009 19/1/2561

58 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ 
(โครงการอบรมนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม''ด้านอาชญา
วิทยาและฑัณฑวิทยา'' วันท่ี 21 ม.ค. 60)

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล  ฤทธ์ิงาม             
ราคาเสนอ 2,800 บาท

นายโกมล  ฤทธ์ิงาม          ราคาจ้าง 
2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010105 19/1/2561

59 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีจัดงาน
(โครงการสัปดาห์ประชาธิปไตย ประจ าปีการศึกษา 
2560 ณ ลานกิจกรรมหลังคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันท่ี 
23-25 มกราคม พ.ศ. 2561)

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววีนา  จิตมาต            
ราคาเสนอ 12,000 บาท

นางสาววีนา  จิตมาต         ราคาจ้าง
 12,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061010008 19/1/2561

60 ขออนุมัติจ้างเช่าเคร่ืองแสียง ระบบไฟ แสง สี และจ้าง
เหมาไฟประดับรอบพ้ืนท่ีการจัดงาน (โครงการสัปดาห์
ประชาธิปไตย ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ ลาน
กิจกรรมหลังคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันท่ี 23-25 
มกราคม พ.ศ. 2561)

85,500.00 85,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเท
นเมนท์ จ ากัด                ราคา
เสนอ 85,500  บาท

บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเทนเมนท์ 
จ ากัด          ราคาจ้าง 85,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061010003 19/1/2561

61 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (รถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน จธบ 807 ชลบุรี)

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร
ราคาเสนอ 100 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ราคา
ซ้ือ 100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010110 22/1/2561

62 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์และหมึกเคร่ืองถ่าย
เอกสาร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

20,800.00 20,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย            
ราคาเสนอ 20,800 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย    ราคาซ้ือ 
20,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061010010 22/1/2561

63 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์                 
ราคาเสนอ 2,800 บาท

ร้านสุภรณ์ทิพย์                ราคาซ้ือ 
2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010112 23/1/2561

64 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานการเงินและ
บัญชีของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุรพัฒน์ ขจรไกรเลิศ ราคา
เสนอ 10,000 บาท

นายจตุรพัฒน์ ขจรไกรเลิศ ราคาจ้าง 
10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010119 25/1/2561

หนา้ 6



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

65 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคลของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2561

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ       
ราคาเสนอ 10,000 บาท

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ  ราคาจ้าง 
10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010117 25/1/2561

66 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2561

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคา
เสนอ 10,000 บาท

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคาจ้าง 
10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010116 25/1/2561

67 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา  แก้วแหวน       ราคา
เสนอ 10,000 บาท

นายบูรพา  แก้วแหวน  ราคาจ้าง 
10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010118 25/1/2561

68 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารเล่มหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

744.00 744.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลภัสรินทร์ สุขสุวรรณพร 
ราคาเสนอ 744 บาท

นางสาวลภัสรินทร์           สุขสุวรรณ
พร                 ราคาจ้าง 744 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010130 29/1/2561

69 ขออนุมัติจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์ของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ    ราคา
เสนอ 10,000 บาท

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ   ราคาจ้าง 
10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010132 29/1/2561

70 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและงานภาควิชานิติศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักษณารีย์ สุริศร   ราคา
เสนอ 10,000 บาท

นางสาวลักษณารีย์ สุริศร   ราคาจ้าง 
10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010133 29/1/2561

71 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารเล่มรายงานการประเมินตนเอง
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

99.60 99.60 เฉพาะเจาะจง นางสาวลภัสรินทร์ สุขสุวรรณพร 
ราคาเสนอ 99.60 บาท

นางสาวลภัสรินทร์             สุข
สุวรรณพร                   ราคาจ้าง 
99.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010126 29/1/2561

72 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม คระ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

1,808.00 1,808.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลภัสรินทร์ สุขสุวรรณพร 
ราคาเสนอ 1,808 บาท

นางสาวลภัสรินทร์ สุขสุวรรณพร       
               ราคาจ้าง 1,808 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010135 30/1/2561

73 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา รถตู้ปรับอากาศ 
ย่ีห้อ Toyota Commuter ทะเบียน ฮท 275 
กรุงเทพมหานคร

5,080.90 5,080.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด                           ราคา
เสนอ 5,080 บาท

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด 
              ราคาจ้าง 5,080 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010136 30/1/2561

74 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2561 ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

28,112.00 28,112.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
เสนอ 28,112 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคาจ้าง
 28,112 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061010011 30/1/2561

หนา้ 7



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

75 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงานของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

3,023.81 3,023.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)   
                     ราคาเสนอ 
3,023.81 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)        
           ราคาซ้ือ 3,023.81 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010138 31/1/2561

76 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 5,496.00 5,496.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.บางแสน เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.บางแสน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061010066 1/1/2561

77 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 1,340.00 1,340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา, แม่นิยม ร้านมารดา, แม่นิยม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061010021 5/1/2561

78 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 170.00 170.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี ศิริมาสกุล นางสาวภารดี ศิริมาสกุล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061010062 9/1/2561

79 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 825.00 825.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061010136 12/1/2561

80 ขออนุมัติจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชี
 ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุรพัฒน์ ขจรไกรเลิศ ราคา
เสนอ 9,500 บาท

นายจตุรพัฒน์ ขจรไกรเลิศ ราคาจ้าง 
9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010003 3/1/2561

81 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
เคร่ืองปรับอากาศ รถตู้ปรับอากาศ ย่ีห้อโตโยต้า 
ทะเบียน ฮท 275 กรุงเทพมหานคร

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพชรฟิล์ม แอนด์ ซาวด์ ราคา
เสนอ 13,000 บาท

ร้าน เพชรฟิล์ม แอนด์ ซาวด์ ราคาจ้าง
 13,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061010001 8/1/2561

82 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ 2 ช้ัน อัดลาย 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

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

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010081 12/1/2561

83 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก (โครงการสัมมนาทาง
วิชาการระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับมหาวิทยาลัยบูรพา ''
ศาลรัฐธรรมนูญกับรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช2560''
ในวันท่ี 22 มกราคม 2561 ณ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์)

1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา  
                       ราคาเสนอ 
1,440 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา       
               ราคาซ้ือ 1,440 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010092 18/1/2561

84 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้า, ค่าจ้างเหมาเดิน
ไฟฟ้า และค่าเช่าเต็นท์(โครงการสัปดาห์ประชาธิปไตย 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ ลานกิจกรรมหลังคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ วันท่ี 23-25 ม.ค. 2561)

98,600.00 98,600.00 เฉพาะเจาะจง นายภาสกร  ธนูวัฒน์            
ราคาเสนอ 98,600 บาท

นายภาสกร  ธนูวัฒน์         ราคาจ้าง
 98,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061010009 19/1/2561

หนา้ 8



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

85 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ 
(โครงการอบรมนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม''ด้านอาชญา
วิทยาและฑัณฑวิทยา'' วันท่ี 21 ม.ค. 60)

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล  ฤทธ์ิงาม             
ราคาเสนอ 2,800 บาท

นายโกมล  ฤทธ์ิงาม          ราคาจ้าง 
2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010105 19/1/2561

86 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีจัดงาน
(โครงการสัปดาห์ประชาธิปไตย ประจ าปีการศึกษา 
2560 ณ ลานกิจกรรมหลังคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันท่ี 
23-25 มกราคม พ.ศ. 2561)

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววีนา  จิตมาต            
ราคาเสนอ 12,000 บาท

นางสาววีนา  จิตมาต         ราคาจ้าง
 12,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061010008 19/1/2561

87 ขออนุมัติจ้างเช่าเคร่ืองแสียง ระบบไฟ แสง สี และจ้าง
เหมาไฟประดับรอบพ้ืนท่ีการจัดงาน (โครงการสัปดาห์
ประชาธิปไตย ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ ลาน
กิจกรรมหลังคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันท่ี 23-25 
มกราคม พ.ศ. 2561)

85,500.00 85,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเท
นเมนท์ จ ากัด                ราคา
เสนอ 85,500  บาท

บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเทนเมนท์ 
จ ากัด          ราคาจ้าง 85,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061010003 19/1/2561

88 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (รถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน จธบ 807 ชลบุรี)

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร
ราคาเสนอ 100 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ราคา
ซ้ือ 100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010110 22/1/2561

89 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์และหมึกเคร่ืองถ่าย
เอกสาร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

20,800.00 20,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย            
ราคาเสนอ 20,800 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย    ราคาซ้ือ 
20,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061010010 22/1/2561

90 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์                 
ราคาเสนอ 2,800 บาท

ร้านสุภรณ์ทิพย์                ราคาซ้ือ 
2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010112 23/1/2561

91 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานการเงินและ
บัญชีของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุรพัฒน์ ขจรไกรเลิศ ราคา
เสนอ 10,000 บาท

นายจตุรพัฒน์ ขจรไกรเลิศ ราคาจ้าง 
10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010119 25/1/2561

92 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคลของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2561

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ       
ราคาเสนอ 10,000 บาท

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ  ราคาจ้าง 
10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010117 25/1/2561

หนา้ 9



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

93 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2561

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคา
เสนอ 10,000 บาท

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคาจ้าง 
10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010116 25/1/2561

94 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา  แก้วแหวน       ราคา
เสนอ 10,000 บาท

นายบูรพา  แก้วแหวน  ราคาจ้าง 
10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010118 25/1/2561

95 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารเล่มหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

744.00 744.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลภัสรินทร์ สุขสุวรรณพร 
ราคาเสนอ 744 บาท

นางสาวลภัสรินทร์           สุขสุวรรณ
พร                 ราคาจ้าง 744 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010130 29/1/2561

96 ขออนุมัติจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์ของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ    ราคา
เสนอ 10,000 บาท

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ   ราคาจ้าง 
10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010132 29/1/2561

97 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและงานภาควิชานิติศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักษณารีย์ สุริศร   ราคา
เสนอ 10,000 บาท

นางสาวลักษณารีย์ สุริศร   ราคาจ้าง 
10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010133 29/1/2561

98 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารเล่มรายงานการประเมินตนเอง
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

99.60 99.60 เฉพาะเจาะจง นางสาวลภัสรินทร์ สุขสุวรรณพร 
ราคาเสนอ 99.60 บาท

นางสาวลภัสรินทร์             สุข
สุวรรณพร                   ราคาจ้าง 
99.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010126 29/1/2561

99 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม คระ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

1,808.00 1,808.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลภัสรินทร์ สุขสุวรรณพร 
ราคาเสนอ 1,808 บาท

นางสาวลภัสรินทร์ สุขสุวรรณพร       
               ราคาจ้าง 1,808 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010135 30/1/2561

100 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา รถตู้ปรับอากาศ 
ย่ีห้อ Toyota Commuter ทะเบียน ฮท 275 
กรุงเทพมหานคร

5,080.90 5,080.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด                           ราคา
เสนอ 5,080 บาท

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด 
              ราคาจ้าง 5,080 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010136 30/1/2561

101 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2561 ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

28,112.00 28,112.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
เสนอ 28,112 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคาจ้าง
 28,112 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061010011 30/1/2561

102 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงานของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

3,023.81 3,023.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)   
                     ราคาเสนอ 
3,023.81 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)        
           ราคาซ้ือ 3,023.81 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061010138 31/1/2561

หนา้ 10



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

103 ขอซ้ือซองพลาสติก 1 กระดุมและสมุดปกอ่อนโครงการ
เยาวชนนักเขียนสารคดีท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม

600.00             600.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล เป็นบริษัทท่ีมีคุณภาพ PR0500061120083 3/1/2561

104 ขอจ้างท าป้ายไวนิลและซ้ือของท่ีระลึกโครงการพัฒนา
คุณภาพงานวิจัย

1,650.00           1,650.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ และ
ร้านมารดา

นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ และร้าน
มารดา

มีคุณภาพ PR0500061010020 8/1/2561

105 ขอซ้ือกระดาษเขียนตอบ 48,000.00         48,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล เป็นบริษัทท่ีมีคุณภาพ PO0500061010002 23/1/2561

106 ขอจัดซ้ือมู่ล่ีใบอลูมิเนียม(แนวนอน) 19,902.00         19,902.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จ ากัด บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จ ากัด เป็นบริษัทท่ีมีคุณภาพ PO0500061010001 23/1/2561

107 ขอซ้ือรันน่ิงนัมเบอร์(เคร่ืองตีเบอร์ 4 หลัก) 2,800.00           2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500061010055 23/1/2561

108 ขอซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ CANON รุ่น IR 
7105

74,900.00         74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอีสเทิร์น ก๊อปป้ี จ ากัด บริษัท ไทยอีสเทิร์น ก๊อปป้ี จ ากัด เป็นบริษัทท่ีมีคุณภาพ PO0500061010003 24/1/2561

109 ขอจัดท าไวนิลโครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาชุมชน 600.00             600.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ รับจ้างท าป้ายไวนิลท่ีมีคุณภาพ PR0500061010052 23/1/2561

110 ขอเช่ารถตู้โครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาชุมชน 10,800.00         10,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ คิดดี นายโสภณ คิดดี เป็นผู้รับจ้างท่ีมีการให้บริการท่ีดี PO0500061010004 24/1/2561

111 ขอซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 96,353.50         96,353.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด เป็นบริษัทท่ีมีคุณภาพ PO0500061010005 25/1/2561

112 ขอซ้ือสีชอร์คและกระดาษฟลิปชาร์ท 1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500061010056 24/1/2561

113 ขอซ้ือชุดอุปกรณ์ไร้สายคีย์บอร์ดและเมาส์ และแผ่นรอง
เมาส์

1,200.00           1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500061010057 24/1/2561

114 ขอซ้ือโปรแกรมป้องกันไวรัส 6,500.00           6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500061010058 24/1/2561

115 ขอซ่อมเคร่ืองLCD PROJECTOR รุ่น VPL -EX242 39,000.00         39,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุชัย อิเล็กทรอนิกส์ ร้านสุชัย อิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้รับจ้างท่ีมีการบริการท่ีดีมี
คุณภาพ

PO0500061010006 25/1/2561

116 ขอเช่ารถตู้ VIP ไป-กลับ มหาวิทยาลัยบูรพา-
ศูนย์การค้าไบเทค บางนา

10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ คิดดี นายโสภณ คิดดี มีราคาถูกและให้บริการดี PR0500061010061 25/1/2561

117 ขอท าตรายาง 670.00             670.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค งานมีคุณภาพ PR0500061010064 26/1/2561

หนา้ 11



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

118 ขอซ้ือกล่องพลาสติกอเนกประสงค์ ขนาดใหญ่มีล้อแบบ
ทึบ

1,047.00           1,047.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500061010062 26/1/2561

119 ขอจ้างบริการตรวจเช็คและซ่อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 36,059.00         36,059.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เป็นผู้รับจ้างท่ีมีการบริการท่ีดีมี
คุณภาพ

PO0500061010007 26/1/2561

120 ขอซ่อมเคร่ือง VISUALIZER (VERTEX) รุ่น s-335 9,000.00           9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุชัย อิเล็กทรอนิกส์ ร้านสุชัย อิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้รับจ้างท่ีมีการบริการท่ีดีมี
คุณภาพ

PR0500061010066 26/1/2561

121 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์สี HP 
CC530A,CC531A,CC532A,CC533A

9,900.00           9,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500061010067 26/1/2561

122 ขอซ้ือแผ่นรองเมาส์ 150.00             150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500061010076 26/1/2561

123 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด 5,435.60 บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด 5,435.60 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010001 3/1/2561

124 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าเล่มแผนยุทธศาสตร์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 6,000.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 6,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010004 4/1/2561

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

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,450.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010002 4/1/2561

126 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
4,184.01

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
4,184.01

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010006 4/1/2561

127 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
2,121.00

นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 2,121.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010003 4/1/2561

128 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,373.00 1,373.00 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี 1,373.00 นายวันธวัช เรืองศรี 1,373.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010005 4/1/2561

129 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดฝึกปฏิบัติการจ าลองสถานการณ์การ
ช่วยชีวิตข้ันสูงส าหรับผู้ป่วยเด็ก

1,619,000.00 1,619,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จ ากัด 
1,619,000.00

บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จ ากัด 
1,619,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061010001 9/1/2561

130 ขออนุมัติจัดซ้ือลูกยางรองขาเก้าอ้ี 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ไถ่เส็ง 400.00 ไถ่เส็ง 400.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010019 5/1/2561

131 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

PR0400061010021 5/1/2561

132 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด 300.00

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด
 300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010026 8/1/2561

หนา้ 12



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

133 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
5,265.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
5,265.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010023 8/1/2561

134 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ ากัด 300.00 บริษัท บีทูเอส จ ากัด 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010022 8/1/2561

135 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 2,500.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 2,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010024 8/1/2561

136 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 300.00 เอ็ม-เอส โฆษณา 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010030 9/1/2561

137 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
2,000.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
2,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010033 9/1/2561

138 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติมา ทรงวัฒนา 900.00 นางสาวกิตติมา ทรงวัฒนา 900.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010028 9/1/2561

139 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
5,584.99

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
5,584.99

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010031 9/1/2561

140 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 16,041.60 16,041.60 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 16,041.60 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 16,041.60 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061010002 9/1/2561

141 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหารและวัสดุเช้ือเพลิง
เช้ือเพลิง

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
3,422.00

นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,422.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010029 9/1/2561

142 ขออนุมัติซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ 2,900.00 ส.อารยยางยนต์ 2,900.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010032 9/1/2561

143 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 2,000.00 ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 2,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010060 10/1/2561

144 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

PR0400061010047 10/1/2561

145 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
2,000.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
2,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010061 10/1/2561

146 ขอซ้ือวัสดุส านักงาน 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บ้านจิปาถะ 2,794.00 บ้านจิปาถะ 2,794.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010068 11/1/2561

147 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
3,000.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
3,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010070 11/1/2561

หนา้ 13



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
6,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010073 12/1/2561

149 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 2,500.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 2,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010074 12/1/2561

150 ขอนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 31,131.86 31,131.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดมภัณฑ์พรีเม่ียม จ ากัด 
31,131.86

บริษัท อุดมภัณฑ์พรีเม่ียม จ ากัด 
31,131.86

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061010004 16/1/2561

151 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 11,455.00 11,455.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค 11,455.00 ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค 11,455.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061010005 18/1/2561

152 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 1,405.00 1,405.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
1,405.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
1,405.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010081 16/1/2561

153 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 2,700.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 2,700.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010082 16/1/2561

154 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.พร้ินท์ช้อป 5,000.00 ร้านเอส.พี.พร้ินท์ช้อป 5,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010083 16/1/2561

155 ขออนุมัติซ้ือถังน้ าพลาสติก 920.01 920.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
920.01

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
920.01

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010086 17/1/2561

156 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร และข้าวสาร 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
3,235.00

นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,235.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010088 17/1/2561

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

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
9,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010087 17/1/2561

158 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 2,660.00 2,660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 2,660.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 2,660.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010090 17/1/2561

159 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าตรายาง 40.00 40.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟิค 40.00 แสนสุขกราฟฟิค 40.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010089 17/1/2561

160 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 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

PO0400061010006 18/1/2561

161 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
2,000.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
2,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010093 18/1/2561

162 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
5,000.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
5,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010105 19/1/2561

หนา้ 14



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

163 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

PR0400061010112 23/1/2561

164 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส าหรับการอบและการประคบ
สมุนไพร

19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุไร เอ่ียมประดิษฐ์ 
19,500.00

นางสาวสุไร เอ่ียมประดิษฐ์ 19,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061010007 25/1/2561

165 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมเปล่ียนลูกปืนรถยนต์ 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 
7,600.00

จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 7,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010113 23/1/2561

166 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส าหรับการนวดและการพอกหน้า 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภรัณยา อินทะพุฒ 
7,000.00

นางสาวภรัณยา อินทะพุฒ 7,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010114 23/1/2561

167 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010121 24/1/2561

168 ขออนุมัติจ้างท าอุปกรณ์การละเล่นวิถีไทย อุปกรณ์การ
ออกก าลังกายและอุปกรณ์นวดบริหารกาย

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดฤษ ภูสีเงิน 27,000.00 นายอุดฤษ ภูสีเงิน 27,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061010008 25/1/2561

169 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.พี.พร้ินท์ช้อป 1,000.00 ร้านเอส.พี.พร้ินท์ช้อป 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010125 24/1/2561

170 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010124 24/1/2561

171 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010119 24/1/2561

172 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010123 24/1/2561

173 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010120 24/1/2561

174 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010117 24/1/2561

175 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
2,598.00

นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 2,598.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010116 24/1/2561

176 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 1,000.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010118 24/1/2561

177 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010122 24/1/2561

หนา้ 15



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

178 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
1,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
1,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010130 24/1/2561

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

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
8,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010132 25/1/2561

180 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 2,500.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 2,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010135 26/1/2561

181 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
3,500.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
3,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010134 26/1/2561

182 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติมา ทรงวัฒนา 300.00 นางสาวกิตติมา ทรงวัฒนา 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010136 26/1/2561

183 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายหาญณรงค์ จงเอ้ือมกลาง 
6,000.00

นายหาญณรงค์ จงเอ้ือมกลาง 
6,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010139 29/1/2561

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

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
6,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010138 29/1/2561

185 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 17,045.10 17,045.10 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ 17,045.10 ส.อารยยางยนต์ 17,045.10 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061010010 29/1/2561

186 ขออนุมัติซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ 15,299.93 15,299.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 15,299.93 บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 15,299.93 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061010011 30/1/2561

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

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
7,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010151 30/1/2561

188 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
4,743.00

นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 4,743.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010148 30/1/2561

189 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นางนริศรา จันทร์ขาว 2,100.00 นางนริศรา จันทร์ขาว 2,100.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010154 31/1/2561

190 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐ
โภคิน 6,000.00

นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐโภคิน 
6,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010155 31/1/2561

191 ขออนุมัติซ้ือวัสดุในการจัดกิจกรรม 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 5,000.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 5,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010152 31/1/2561

192 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์รายวัน ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

1,640.00 1,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร 1,600.00 ร้านเกษากร 1,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061010156 31/1/2561

หนา้ 16



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

193 วัสดุอ่ืน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน  ฮะสุน นายระพิน  ฮะสุน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010003 3/1/2018

194 วัสดุอ่ืนๆ 1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010004 3/1/2018

195 ขอซ้ืออุปกรณ์วัดไฟฟ้า 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หน่ึงอีเล็คโทรนิค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หน่ึงอีเล็คโทรนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010002 4/1/2018

196 ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010006 4/1/2018

197 วัสดุอ่ืนๆ 31,600.00 31,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010003 4/1/2018

198 ขอซ้ือวัสดุ 7 รายการ 88,644.15 88,644.15 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณิชกานต์ พรี
ซิช่ัน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณิชกานต์ พรีซิช่ัน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010001 4/1/2018

199 วัสดุอ่ืนๆ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก/แม่ประภา
สังฆภัณฑ์

ร้านดอกไม้หยก ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010005 4/1/2018

200 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา-เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010012 5/1/2018

201 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 3 รายการ 15,012.10 15,012.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010005 5/1/2018

202 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010015 8/1/2018

203 วัสดุอ่ืนๆ 3,290.25 3,290.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท วชิ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท วชิ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010014 8/1/2018

204 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 695.50 695.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส 
จ ากัด

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010013 8/1/2018

205 ค่าซ่อมแซมและบ ารุ่งรักษา 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010022 9/1/2018

206 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่ังไฟฟ้าทศนิยม 5 ต าแหน่ง 102,000.00 102,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010006 9/1/2018

207 ขออนุมัติซ้ือตู้บ่มเพาะเช้ือจุลชีววิทยา 99,991.50 99,991.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010007 10/1/2018

หนา้ 17



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

208 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010016 9/1/2018

209 วัสดุอ่ืนๆ 794.00 794.00 เฉพาะเจาะจง บจก. บัณฑิต สเตอช่ันเนอร่ี บจก. บัณฑิต สเตอช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010019 9/1/2018

210 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010018 9/1/2018

211 ขออนุมัติ-จ้างเหมารถตู้ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010035 10/1/2018

212 ค่าซ่อมโทรศัพท์มือถือ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. คอมเซเว่น บจก. คอมเซเว่น ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010026 10/1/2018

213 ค่าเช่ารถตู้ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010029 10/1/2018

214 ค่าซ่อมกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด 24,396.00 24,396.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไรทส์ อินสตรูเมนส์ จ ากัด บริษัท ไรทส์ อินสตรูเมนส์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010010 10/1/2018

215 วัสดุอ่ืนๆ 8,550.00 8,550.00 เฉพาะเจาะจง นางพรพินันท์ พิธิโรจน์ชลิตา/ร้าน
สหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา/ร้าน
ถ่ายคล่อง/

นางพรพินันท์ พิธิโรจน์ชลิตา/ร้าน
สหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา/ร้านถ่าย
คล่อง/

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010038 10/1/2018

216 ขออนุมัติค่าบริการกล้องจุลทรรศน์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
ม.บูรพา

ศูนย์กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ม.
บูรพา

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010037 10/1/2018

217 ขออนุมัติจ้าง-รถตู้ปรับอากาศ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010036 10/1/2018

218 วัสดุอ่ืนๆ 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010008 10/1/2018

219 ว่อมรถจักรยานยนต์ 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยบางแสน ร้านน้อยบางแสน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010040 10/1/2018

220 ค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010039 10/1/2018

221 ขออนมัติซ้ือ 1,102.10 1,102.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010066 11/1/2018

หนา้ 18



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

222 ซ่อมลิฟท์ 45,501.75 45,501.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010011 11/1/2018

223 ขออนุมัติซ้ือ 3,372.00 3,372.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คณิศร, ตะวันออกสต๊ิกเกอร์,
 SP Print, บริษัทสเตชันเนอร่ี 
จ ากัด

หจก.คณิศร, ตะวันออกสต๊ิกเกอร์, SP 
Print, บริษัทสเตชันเนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010062 11/1/2018

224 วัสดุอ่ืน 30,676.90 30,676.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010013 11/1/2018

225 วัสดุอ่ืน 31,600.00 31,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010015 11/1/2018

226 วัสดุอ่ืน 52,517.74 52,517.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010014 11/1/2018

227 วัสดุอ่ืนๆ 2,977.81 2,977.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010060 11/1/2018

228 วัสดุอ่ืนๆ 4,950.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010063 11/1/2018

229 วัสดุอ่ืนๆ 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยักษ์ใหญ่ ไอที ร้านยักษ์ใหญ่ ไอที ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010053 11/1/2018

230 วัสดุอ่ืนๆ 9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอบโซเทค จ ากัด บริษัท แอบโซเทค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010050 11/1/2018

231 วัสดุอ่ืนๆ 22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟร์ยู จ ากัด บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟร์ยู จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010012 11/1/2018

232 วัสดุอืนๆ 15,800.00 15,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010016 11/1/2018

233 วัสดุอ่ืน 3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง นายไพรเดช สุทธิเรือง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010058 11/1/2018

234 วัสดุอ่ืน 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010064 11/1/2018

235 วัสดุอ่ืน 7,680.00 7,680.00 เฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ บัวสี/ร้านกฤษณ์ อีเลคท
ริค/ร้านจานชาม บางแสน/นาย
กิตติสัณห์ วงษ์วัฒนพงษ์

สมศักด์ิ บัวสี/ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค/
ร้านจานชาม บางแสน/นายกิตติสัณห์ 
วงษ์วัฒนพงษ์

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010057 11/1/2018

หนา้ 19



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

236 ค่าจ้างติดต้ังทีวี 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010054 11/1/2018

237 ค่าจ้างเหมาบริการ 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010067 12/1/2018

238 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 35 รายการ 8,325.00 8,325.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ArduinoChonburi ร้าน ArduinoChonburi ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010078 12/1/2018

239 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 4 รายการ 30,020.00 30,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010021 12/1/2018

240 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 50 รายการ 7,330.00 7,330.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน mcucity ร้าน mcucity ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010077 12/1/2018

241 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 8 รายการ 2,315.48 2,315.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010080 12/1/2018

242 ขออนุมัติซ้ือ POTATO DEXTROSE AGAR 9,999.15 9,999.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010073 12/1/2018

243 วัสดุวิทยาศาสตร์ 9 รายการ 8,046.40 8,046.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010072 12/1/2018

244 ขอซ้ือวัสดุ 13 รายการ 9,070.00 9,070.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010076 12/1/2018

245 สารเคมี 2 รายการ 4,868.50 4,868.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010071 12/1/2018

246 สารเคมี 2 รายการ 49,883.40 49,883.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010020 12/1/2018

247 หมึกเคร่ืองพิมพ์ 4 รายการ 25,980.00 25,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010019 12/1/2018

248 วัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ 28,697.40 28,697.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010018 12/1/2018

249 ขออนุมัติก้ันห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 74,700.00 74,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010026 15/1/2018

250 ค่าจ้างเหมาบิรการ 66,313.25 66,313.25 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภานุมาศ เทเล
คอม

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภานุมาศ เทเลคอม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010022 15/1/2018

หนา้ 20



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

251 วัสดุอ่ืนๆ 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟร์ยู จ ากัด บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟร์ยู จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010024 15/1/2018

252 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ จ านวน 12 รายการ 92,910.00 92,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010025 15/1/2018

253 ขออนุมัติซ้ือ 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010023 15/1/2018

254 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ - หวี 1,401.70 1,401.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010089 15/1/2018

255 ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน 14,445.00 14,445.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทร์จิรา ศิริสังวรณ์ นางจันทร์จิรา ศิริสังวรณ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010027 16/1/2018

256 ขออนุมัติซ้ือวัสดุแมคโคร 9,947.00 9,947.00 เฉพาะเจาะจง มณีรัตน์  กรรเจียก, ร้าน กฤษณ์ 
อิเลคทริค, ร้าน จานชามบางแสน,
 นายอาทิตย์  เจริญแพทย์ และ 
บ.สยามแม็คโคร จก.(มหาชน)

มณีรัตน์  กรรเจียก, ร้าน กฤษณ์ 
อิเลคทริค, ร้าน จานชามบางแสน, 
นายอาทิตย์  เจริญแพทย์ และ บ.
สยามแม็คโคร จก.(มหาชน)

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010091 16/1/2018

257 วัสดุอ่ืน 73,348.50 73,348.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010028 16/1/2018

258 ขออนุมัติซ้ือ 1,252.00 1,252.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช  สุทธิเรือง, SP Print นายไพรเดช  สุทธิเรือง, SP Print ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010096 16/1/2018

259 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 7,450.00 7,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด, แสนสุขฟาร์มาซี, กฤษณ์
อีเลคทริค, บริษัท บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด,ร้านเจียบฮวด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด,
 แสนสุขฟาร์มาซี, กฤษณ์อีเลคทริค, 
บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด,ร้าน
เจียบฮวด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010092 16/1/2018

260 ขอซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 7,440.00 7,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010112 18/1/2018

261 ขอซ้ือเป้าสารเคลือบทองแดง , อลูมิน่ัม 18,511.00 18,511.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมอร์แคนไทล์ ไฮเทค จ ากัด บริษัท เมอร์แคนไทล์ ไฮเทค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010029 18/1/2018

262 ค่าจ้างเหมา 1,968.00 1,968.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง นายไพรเดช สุทธิเรือง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010121 18/1/2018

หนา้ 21



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

263 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 40 รายการ 9,140.00 9,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน BAN COM SHOP, ร้าน
สหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, ร้าน 
แม่นิยม, ร้าน SP PRINT, นาย
อาทิตย์ เจริญแพทย์ และ น้ าด่ืม
บ้านและสวน

ร้าน BAN COM SHOP, ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา, ร้าน แม่นิยม, ร้าน
 SP PRINT, นายอาทิตย์ เจริญแพทย์ 
และ น้ าด่ืมบ้านและสวน

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010116 18/1/2018

264 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 18 รายการ 5,793.00 5,793.00 ตกลงราคา ร้านเฮ้งซุ่ยเส็ง ร้านเฮ้งซุ่ยเส็ง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010104 18/1/2018

265 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็กซ์ไบโอ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เน็กซ์ไบโอ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010032 18/1/2018

266 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอ่างน้ าควบคุม
อุณหภูมิ หมายเลข 6630-192-1/40

16,408.45 16,408.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจอาร์พี เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เจอาร์พี เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010033 18/1/2018

267 ขอซ้ือวัสดุ 5 รายการ 9,961.70 9,961.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010109 18/1/2018

268 วัสดุอ่ืนๆ 599.00 599.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010105 18/1/2018

269 วัสดุอ่ืนๆ 5,806.00 5,806.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010103 18/1/2018

270 วัสดุอ่ืนๆ 15,950.01 15,950.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไรทส์ อินสตรูเมนส์ จ ากัด บริษัท ไรทส์ อินสตรูเมนส์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010031 18/1/2018

271 วัสดุอืนๆ 4,574.25 4,574.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท วชิ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท วชิ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010113 18/1/2018

272 วัสดุอืนๆ 7,950.00 7,950.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010119 18/1/2018

273 วัสดุอ่ืน 2,360.00 2,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010115 18/1/2018

274 วัสดุอ่ืน 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010107 18/1/2018

275 วัสดุอ่ืน 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010114 18/1/2018

276 ซ่อมกล้องจุลทรรศน์ 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไรทส์ อินสตรูเมนส์ จ ากัด บริษัท ไรทส์ อินสตรูเมนส์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010030 18/1/2018

หนา้ 22



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

277 วัสดุ 5,280.00 5,280.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010111 18/1/2018

278 วัสดุอืนๆ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010117 18/1/2018

279 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010122 19/1/2018

280 วัสดุอ่ืน 28,622.50 28,622.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010036 19/1/2018

281 วัสดุอ่ืน 29,600.00 29,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010035 19/1/2018

282 ค่าจ้างเหมาบริการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญมี ทะวงศ์ดี นายบุญมี ทะวงศ์ดี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010140 19/1/2018

283 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 6,313.00 6,313.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010137 19/1/2018

284 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 5,564.00 5,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากัด บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010127 19/1/2018

285 วัสดุอ่ืน 9,650.00 9,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010144 19/1/2018

286 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 15,204.70 15,204.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010034 19/1/2018

287 วัสดุอ่ืน 2,199.00 2,199.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา/
อะไหล่บ้านหม้อศรีราชา/กุญแจ
ทอง/ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค

ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา/
อะไหล่บ้านหม้อศรีราชา/กุญแจทอง/
ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010143 19/1/2018

288 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010128 19/1/2018

289 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010126 19/1/2018

290 วัสดุอ่ืน 9,860.00 9,860.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง/ร้านกฤษณ์ 
อีเลคทริค/กุญแจทอง/ธนาดล

หจก.วงศ์ทรายทอง/ร้านกฤษณ์ 
อีเลคทริค/กุญแจทอง/ธนาดล

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010142 19/1/2018

หนา้ 23



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

291 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกส าหรับวิทยากร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล ร้านบุปผชาติ หน้าศาล ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010167 22/1/2018

292 วัสดุอ่ืนๆ 9,745.00 9,745.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010166 22/1/2018

293 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชาม บางแสน ร้านจานชาม บางแสน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010165 22/1/2018

294 ค่าจ้างเหมาบริการ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010149 22/1/2018

295 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ 74,793.00 74,793.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ลูช่ัน จ ากัด บริษัท ซายน์ลูช่ัน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010037 22/1/2018

296 ค่าซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง 84,230.40 84,230.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท นึกอยู่แล้ว การช่าง จ ากัด บริษัท นึกอยู่แล้ว การช่าง จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010038 22/1/2018

297 ค่าของที่ระลึก 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ร้านมารดา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010192 23/1/2018

298 ค่าจ้างเหมา 410.00 410.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช/น.ส.วีณา ซุ่นไล้ ร้านบางแสนวอช ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010197 23/1/2018

299 วัสดุอ่ืน 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา/
ร้านผ้าชาญชัย/บจก.บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี/บริบาลเภสัช/น.ส.รัชนี  อยู่
อ่อน

ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา/ร้าน
ผ้าชาญชัย/บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี/
บริบาลเภสัช/น.ส.รัชนี  อยู่อ่อน

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010198 23/1/2018

300 วัสดุอ่ืน 4,010.00 4,010.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010199 23/1/2018

301 วัสดุอ่ืนๆ 15,400.00 15,400.00 เฉพาะเจาะจง ซีสลอส อาร์ต ดีไซน์ ซีสลอส อาร์ต ดีไซน์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010200 23/1/2018

302 ขออนุมัติจ้าง-ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวทาวน์เทคนิค ร้านนิวทาวน์เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010191 23/1/2018

303 ชุดของท่ีระลึก 930.00 930.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010206 24/1/2018

304 ขออนุมัติซ้ือ 870.00 870.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010201 24/1/2018

หนา้ 24



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

305 วัสดุอ่ืน 9,747.00 9,747.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010208 24/1/2018

306 วัสดุอ่ืน 9,314.00 9,314.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสาร/บจก.บัณฑิต 
สเตช่ันเนอร่ี

ร้านถ่ายเอกสาร ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010209 24/1/2018

307 วัสดุอ่ืน 9,205.00 9,205.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา/
บจก.บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี

ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา/
บจก.บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010212 24/1/2018

308 วัสดุอ่ืน 6,473.50 6,473.50 เฉพาะเจาะจง บจก. ทีเอ็มเค แอ็คเวอร์ไทซ่ิง บจก. ทีเอ็มเค แอ็คเวอร์ไทซ่ิง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010207 24/1/2018

309 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์-เคร่ืองเขย่าชนิดควบคุมอุณหภูมิ 78,110.00 78,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010039 24/1/2018

310 วัสดุอ่ืน 1,545.00 1,545.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010213 24/1/2018

311 ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน 9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ส ารวย อนันท์ชัย น.ส.ส ารวย อนันท์ชัย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010215 24/1/2018

312 วัสดุอ่ืน 9,989.00 9,989.00 เฉพาะเจาะจง บอลอะควอเรียม(จตุจักรชลบุรี)/
ร้านเจียบฮวด/ชลบุรีรวมปลา/
บจก.บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี/นาย
สราวุธ บัณฑิตย์

บอลอะควอเรียม(จตุจักรชลบุรี)/ร้าน
เจียบฮวด/ชลบุรีรวมปลา/บจก.บัณฑิต
 สเตช่ันเนอร่ี/นายสราวุธ บัณฑิตย์

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010214 24/1/2018

313 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก ร้านดอกไม้หยก ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010225 25/1/2018

314 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์-เคร่ืองป่ันเหว่ียงและเคร่ืองช่ัง 80,143.00 80,143.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010040 25/1/2018

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

PR0600061010224 25/1/2018

316 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 2 รายการ 4,001.80 4,001.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010233 29/1/2018

317 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอ.เคมี 45,475.00 45,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นึกอยู่แล้ว การช่าง จ ากัด บริษัท นึกอยู่แล้ว การช่าง จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010044 30/1/2018

318 ค่าซ่อมบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอ.เคมี 45,475.00 45,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นึกอยู่แล้ว การช่าง จ ากัด บริษัท นึกอยู่แล้ว การช่าง จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010046 30/1/2018

หนา้ 25



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

319 ค่าซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นึกอยู่แล้ว การช่าง จ ากัด บริษัท นึกอยู่แล้ว การช่าง จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010047 30/1/2018

320 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 8 รายการ โครงการพัฒนาภาควิชา
วิทยาศาสตร์การอาหาร

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เสถียร มณีเติม, นิตยา ดอกไม้งาม
 และ รัชนก ทวีการณ์

เสถียร มณีเติม, นิตยา ดอกไม้งาม 
และ รัชนก ทวีการณ์

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010268 31/1/2018

321 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 1 รายการ (หมึกพิมพ์ Hp 35A) 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010265 31/1/2018

322 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ตู้อบลมร้อน 
หมายเลข 6630-272-2/45

22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010049 31/1/2018

323 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมเคร่ืองวัดความหนืด หมายเลข 
635-021-1/36

14,017.00 14,017.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน 
จ ากัด

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600061010048 31/1/2018

324 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 1 รายการ (ท่อไอน้ า Vapor tube 
29/32 )

7,190.40 7,190.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน 
จ ากัด

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600061010266 31/1/2018

325 ขอจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป  สุระประเสริฐ นายทวีป  สุระประเสริฐ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800061010001 4/1/2018

326 ขอจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 13,287.26 13,287.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800061010018 10/1/2018

327 ขอจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าเดือน มกราคม 2561 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจากกรี
นเนท จ ากด

หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจากกรี
นเนท จ ากด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800061010062 11/1/2018

328 ขอจัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการท างานบัณฑิตศึกษา 3,441.12 3,441.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800061010019 11/1/2018

329 ขอจัดจ้างเหมาบริการจัดท าวิดีโอพรีเซนเทชี่ัน คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา

68,500.00 68,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนาคร ชูสกุล นายนาคร ชูสกุล เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800061010063 15/1/2018

330 ขอจัดซ้ือหมึกพิมพ์และหมึกถ่ายเอกสารเพ่ือใช้ในการจัด
ท างานในส านักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

20,223.00 20,223.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.ดี ริช จ ากัด บริษัท เอส.เค.ดี ริช จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800061120057 17/1/2018

331 ขอจัดซ้ือหมึกพิมพ์เพ่ือใช้ในการจัดท างานและการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาบัณฑิตศึกษา  23,112 บาท
 ,สาขาจิตรกรรม 9,630 บาท

32,742.00 32,742.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.ดี ริช จ ากัด บริษัท เอส.เค.ดี ริช จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800061010068 17/1/2018

332 ขอจัดซ้ือหมึกถ่ายเอกสารในส านักงานคณบดี 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800061010067 22/1/2018

หนา้ 26



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

333 ขอจัดซ้ือหมึกพิมพ์เพ่ือใช้ในการจัดท างานและจัดท า
เอกสารการเรียนการสอนในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์  
27,200 บาท , สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย 
6,000 บาท

33,200.00 33,200.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800061010069 22/1/2018

334 ขอจัดซ้ือเส้นพลาสติกเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ในสาขาเซรามิกส์

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซปทิลเลียน จ ากัด บริษัท เซปทิลเลียน จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800061010070 23/1/2018

335 ขอจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ เดินทางไปศึกษา
ดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ จังหวัดนครปฐม วันท่ี
 30 มกราคม 2561

3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป  สุระประเสริฐ นายทวีป  สุระประเสริฐ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800061010072 29/1/2018

336 ขอจัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์สามมิติ สาขาเซรามิกส์ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซปทิลเลียน จ ากัด บริษัท เซปทิลเลียน จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800061010073 31/1/2018

337 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมท่อน้ าร่ัว และท าฝ้าใหม่ พร้อมท้ัง
เปล่ียนสายฉีดช าระเสีย

3,759.00 3,759.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาพร  แสงสว่าง (3,759
 บาท)

นางสาวนิภาพร  แสงสว่าง (3,759 
บาท)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0803061010005 9/1/2018

338 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมป๊ัมน้ า 8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ (8,900 
บาท)

นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ (8,900 บาท) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0803061010006 12/1/2018

339 ขอเสนอจ้างจัดท าคู่มือนิสิตเพ่ือแจกให้นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาภาควิชาวิจัยฯ สาขาวิชาจิตวิทยาการ
ปรึกษา และสาขาวิชาสมองจิตใจและการเรียนรู้ ท่ีจะเข้า
เรียนในภาคเรียนท่ี2 ปีการศึกษา2560เป็นแนวทางการ
เรียนการสอน

2,700.00           2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061010001 4/1/2561

340 ขอเสนอจ้างจัดท าเว็บไซด์ เน่ืองจากภาควิชาวิจัยฯ 
จ าเป็นต้องปรับปรุงเว็บไซด์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการส่ือสาร
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โครงการ/กิจกรรมต่างๆของ
ภาควิชา ให้ติดต่อได้ทุกท่ี ทุกเวลา และทันสมัยมากข้ึน

5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพร สร้างนานอก นายทศพร สร้างนานอก มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061010007 5/1/2561

341 ขอเสนอเช่ารถหกล้อ ส าหรับบรรทุกอาหารแห้ง 
กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป ในโครงการ
วันครู พ.ศ. 2561 วันท่ี 16 ม.ค.61 จาก ม.บูรพา ชลบุรี 
ไปส่งท่ีวัดเก่าโบราณ จ.ชลบุรี

2,000.00           2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงอาทิตย์ เงินทรัพย์ นายแสงอาทิตย์ เงินทรัพย์ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061010017 8/1/2561

หนา้ 27



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

342 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ของภาควิชาการจัดการ
เรียนรู้ เน่ืองจากถ่ายเอกสารไม่ได้ เอกสารท่ีถ่ายออกมา
ไม่เหมือนต้นฉบับ จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้
ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์ 5201007010055)

7,400.00           7,400.00 เฉพาะเจาะจง ที แอนด์ ที ออฟฟิศ ซัพพลาย ที แอนด์ ที ออฟฟิศ ซัพพลาย มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061010021 9/1/2561

343 ขอเสนอซ้ือจานบันทึกข้อมูล เน่ืองจากของเดิมช ารุด เสีย
 ใช้งานไม่ได้ จ าเป็นต้องซ้ือเพ่ือให้คอมพิวเตอร์ท างานได้
ตามปกติ ประจ าห้องส านักงานภาควิชาวิจัยฯ คณะ
ศึกษาศาสตร์

2,000.00           2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061010048 17/1/2561

344 ขอเสนอจ้างเข้าเล่มสันกาวเอกสารแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานและเป็นเอกสารอ้างอิงส าหรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์

300.00             300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสดใส ก๊อบป้ี ร้านสดใส ก๊อบป้ี มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061010083 26/1/2561

345 ขอเสนอจ้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ห้อง 
QS1-306A เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศไม่มีความเย็น 
จ าเป็นต้องล้างท าความสะอาดเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ 
(เลขครุภัณฑ์ 5301014010051)

802.50             802.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061010111 29/1/2561

346 จ้างซ่อมรถทะเบียน ขจ-5700 ชลบุรี ตามระเบียบฯข้อ
79วรรคสอง

8,704.45 8,704.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PR0206061010014 4/1/2561

347 จ้างก าจัดหนู อาคารภปร. 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย 
จ ากัด

บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จ ากัด ราคา PO0206061010004 11/1/2561

348 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขค-5391 ชลบุรี 5,315.23 5,315.23 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด ราคา PR0206061010060 8/1/2561

349 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน 40-0499 ชลบุรี 8,780.00 8,780.00 เฉพาะเจาะจง จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ราคา PR0206061010057 8/1/2561

350 ขอซ่อมรถทะเบียน ผร-5818 ชลบุรี 14,842.01 14,842.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PO0206061010016 12/1/2561

351 ขอซ้ือวัสดุส าหรับโครงการอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านห้วยกะปิการดับเพลิง ร้านห้วยกะปิการดับเพลิง ราคา PR0206061010067 9/1/2561

หนา้ 28



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

352 ขอจ้างปรับปรุงพ้ืนท่ีหน้าอาคารสมาคมศิษย์เก่า 86,000.00 86,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 ราคา PO0206061010007 9/1/2561

353 จ้างปรับปรุงพ้ืนท่ีหน้าอาคารกรุงไทย 399,000.00 399,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 ราคา PO0206061010013 10/1/2561

354 ขอซ่อมรถตู้ภาคสนามทะเบียน นค-5808 ชลบุรี 
เน่ืองจากสตาร์ทไม่ติด เช็คระบบปรับอากาศและระบบไฟ

4,708.00 4,708.00 เฉพาะเจาะจง หจก. จ๋ิวมอเตอร์แมช หจก. จ๋ิวมอเตอร์แมช ราคา PR0206061010075 10/1/2561

355 จ้างซ่อมสลิงผ้าม่านไฟฟ้าหน้าเวที ห้อง201 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ วงศ์เจริญ นายสมศักด์ิ วงศ์เจริญ ราคา PR0206061010086 11/1/2561

356 ขอซ่อมรถสวัสดิการหมายเลข ๘ เน่ืองจากขอเปล่ียน
ถ่ายน้ ามันเคร่ือง กรองน้ ามัน น้ ามันเกียร์ น้ ามันเพาเวอร์
 น้ ามันเฟืองท้าย อัดจารบี เช็คช่วงล่าง เปล่ียนหม้อลม
เบรก ระบบเบรค และซ่อมไฟหลังคาป้ายไม่ติด ๓ ดวง

68,997.88 68,997.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด ราคา PO0206061010021 19/1/2561

357 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน 40-0497 เน่ืองจากขอเปล่ียน
ไดร์ชาร์ทรถยนต์ รถสตาร์ทไม่ติด จ าเป็นต้องเปล่ียน
เพ่ือให้ใช้งานได้ด้วยปกติ

50,371.32 50,371.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด ราคา PO0206061010020 19/1/2561

358 ขอซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมท่อประปา อาคาร 50 ปี ซ่อมท่อ
ดูดน้ า โรงสูบเรือนเพาะช า และซ๋อมห้องน้ า อาคาร ดร.
เสนาะฯ ช้ัน 14

3,803.85 3,803.85 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061010142 14/1/2561

359 ขอซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมแซมแผ่นป้ายจราจรท่ีช ารุด 1,182.35 1,182.35 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061010156 15/1/2561

360 ขอซ้ือกุญแจทองเหลือง เพ่ือใช้ในการรักษาความ
ปลอดภัย ล็อคประตูทางทิศใต้ ทิศตะวันตกช้ัน1 
ส านักงานอธิการบดี

470.80 470.80 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061010153 15/1/2561

361 ขอซ้ือยางชักโครก ส าหรับซ่อมชักโครกให้ใช้งานได้
ตามปกติไม่ร่ัวซึม

171.20 171.20 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061010160 15/1/2561

362 ขอซ้ือ AC Adapter เคร่ืองโปรเจคเตอร์ ELMO รุ่นP30S 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PR0206061010164 15/1/2561

363 ขอซ้ือแบตเตอร่ีเพ่ือเปล่ียนแบตเตอร่ีส ารองของระบบ
โทรศัพท์ภายในลิฟท์โดยสาร

1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PR0206061010157 15/1/2561

หนา้ 29



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

364 จ้างซ่อมรถสวัสดิการหมายเลข ๕ เน่ืองจากพัดลมไม่
ท างาน เช็คแผงสวิทระบบไฟฟ้า และซ๋อมเบาะน่ังคนขับ

10,486.00 10,486.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด ราคา PO0206061010022 19/1/2561

365 ขอซ้ือ AC Adapter เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PR0206061010205 18/1/2561

366 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน นง-4308 ชลบุรี เน่ืองจากเช็ค
ระยะ120,000 กิโลเมตร

4,390.21 4,390.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PO0206061020005 8/2/2561

367 ขอซ่อมตู้เย็นของเรือนพักรับรอง คอนโด2ห้อง202 
(4110-001-0001-15/38)

1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PR0206061010304 29/1/2561

368 ขอจ้างซ่อมรถอีแต๋นหมายเลข๒ เน่ืองจากยางแตกขณะ
ขนโต๊ะท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์

214.00 214.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206061010302 29/1/2561

369 ขอซ้ือหมวกสายตรวจจราจรติดกล้อง เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของรักษาความปลอดภัยและจราจรของ
เจ้าหน้าท่ีสายตรวจของมหาวิทยาลัย

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็น เทคโนโลยี แอนด์ 
มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด

บริษัท เอสเอ็น เทคโนโลยี แอนด์ มาร์
เก็ตต้ิง จ ากัด

ราคา PR0206061010295 29/1/2561

370 จ้างท าป้ายไวนิลโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์พลังงานแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ในวันท่ี ๗
 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.พี.ไซน์เมกเกอร์ ร้านพี.พี.ไซน์เมกเกอร์ ราคา PR0206061010298 29/1/2561

371 จ้างซ่อมรถทะเบียน ต-2236 เน่ืองจากยางแตกขณะดัน
กองขยะบริเวณด้านหลังบูรพาเรสซิเด้นส์

214.00 214.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206061010303 29/1/2561

372 จ้างซ่อมแซมรถอีแต๋นหมายเลข๓ และหมายเลข๔ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206061010300 29/1/2561

373 จ้างซ่อมพัดลมเคร่ืองปรับอากาศของห้อง KA500 
KA300 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 
๖๐ ปี

12,198.00 12,198.00 เฉพาะเจาะจง หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์
เซอร์วิส

หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์
เซอร์วิส

ราคา PO0206061020004 5/2/2561

374 ขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับเติมรถกระเช้าไฟฟ้า รถอี
แต๋นเบอร์1 2 3 และ4 รถจักรยานยนต์ท้ังหมด เคร่ือง
ตัดหญ้า เคร่ืองตัดไม้ เคร่ืองพ่นยา

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคา PO0206061020003 6/2/2561

375 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ 
ย-3924 เดือน ม.ค 2561

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010003 3/1/2018

376 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน ม.ค 2561 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสิน ปิโตรเลียม จ ากัด บริษัท ชลสิน ปิโตรเลียม จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010001 3/1/2018

หนา้ 30



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

377 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุประกอบการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 703325

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010007 5/1/2018

378 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าตรายางช่ือและต าแหน่ง
หัวหน้าภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010005 5/1/2018

379 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม เอกสารการ
ประชุมภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข คร้ังท่ี 7/2560

320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010004 5/1/2018

380 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเอกสารสรุปโครงการสานสายใยพ่ี
น้องปล้ืมพัฒนา

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010013 8/1/2018

381 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเอกสารคู่มือส าหรับแหล่งฝึก ภายใต้
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กรท้องถ่ิน 2

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010015 8/1/2018

382 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเอกสารท าประเมินโครงการสาน
สายใยพ่ีน้องปล้ืมพัฒนา

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010009 8/1/2018

383 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุฐานนันทนาการโครงการสาน
สายใยพ่ีน้องปล้ืมพัฒนา

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด,ร้านเจียบฮวด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด,
ร้านเจียบฮวด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010012 8/1/2018

384 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าเอกสารคู่มือส าหรับนิสิต 
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กรท้องถ่ิน 2

17,650.00 17,650.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร  บุญชู นายพลากร  บุญชู เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010014 8/1/2018

385 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ
สานสายใยพ่ีน้องปล้ืมพัฒนา

860.00 860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010010 8/1/2018

386 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุกิจกรรมกีฬาฮาเฮ โครงการสาน
สายใยพ่ีน้องปล้ืมพัฒนา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด,ร้าน ส.เจริญผล,ร้านเจียบ
ฮวด,บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด
,ร้าน ส.เจริญผล,ร้านเจียบฮวด,บ.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010011 8/1/2018

387 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกมอบให้แก่หน่วยงานใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในองค์กรท้องถ่ิน 2

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเน่ต์ ร้านโมเน่ต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010016 8/1/2018

388 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร+เข้าเล่มหนังสือคู่มือ 4,960.00 4,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010017 8/1/2018

หนา้ 31



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

389 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร+เข้าเล่มหนังสือหลักสูตร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010018 8/1/2018

390 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุส านักงาน 37,160.00 37,160.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010021 9/1/2018

391 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากรวยจราจร,ถุงขยะด า 8,030.00 8,030.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010043 12/1/2018

392 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปล่ียนอุปกรณ์ชักโครกห้องน้ าช้ัน 4 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุรงค์  ละกะเต๊บ นายจตุรงค์  ละกะเต๊บ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010038 12/1/2018

393 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมไฟ 14,605.50 14,605.50 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010039 12/1/2018

394 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP M2727mfp 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010042 12/1/2018

395 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมห้องน้ าสโมสรนิสิตและห้องน้ า
ช้ัน 5

46,010.00 46,010.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010041 12/1/2018

396 ขออนุมัติเบิกเงินค่าติดสปอร์ตไลท์,โคม LED 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010040 12/1/2018

397 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองขยายเสียงและตู้ล าโพง 4,451.20 4,451.20 เฉพาะเจาะจง หจก.ประดิษฐ์เจริญเซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส

หจก.ประดิษฐ์เจริญเซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010045 15/1/2018

398 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองวัดความเข้มแสง ภาควิชา
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ 
จ ากัด

บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010046 17/1/2018

399 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถบัสเพ่ือส่งนิสิตภาควิชา
พ้ืนฐานสาธารณสุขไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ จ.
สระแก้ว

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010048 17/1/2018

400 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองวัดเสียงสะสม ภาควิชา
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ 
จ ากัด

บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010047 17/1/2018

401 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ KyoceraTK174 
ภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข

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

PR1000061010051 17/1/2018

402 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหลอดไฟ,ชุดโคมไฟ LED 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิจไพศาล ไลท์ต้ิง จ ากัด บริษัท กิจไพศาล ไลท์ต้ิง จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010049 17/1/2018

403 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองคิดเลขวิทยาศาสตร์ ภาควิชา
พ้ืนฐานสาธารณสุข

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010050 17/1/2018

หนา้ 32



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

404 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าป้ายไวนิล,ป้ายไดคัทพร้อม
สต๊ิกเกอร์ โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์

16,730.00 16,730.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010057 18/1/2018

405 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล โครงการก้าวย่างอย่าง
สดใส ใส่ใจสุขภาพวัยรุ่น

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010073 22/1/2018

406 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารการ
ประชุมภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข

225.00 225.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010071 22/1/2018

407 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จัดท าคู่มือ,
แบบสอบถาม,เล่มรายงาน โครงการก้าวย่างอย่างสดใส
ใส่ใจสุขภาพวัยรุ่น

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน SP PRINT,นางสาวรุ่งรัตน์  
แสงสุข

ร้าน SP PRINT,นางสาวรุ่งรัตน์  แสงสุข เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010072 22/1/2018

408 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุใช้ในโครงการก้าวย่างอย่างสดใส
 ใส่ใจสุขภาพวัยรุ่น

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบริบาลเภสัช,ร้านสุดประหยัด
 ๒๐ บาท,ร้านทเวนต้ี ชอป,ทวีโชค
เภสัช,เพนกวินช๊อป ๑๒ บาท,บ.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ร้านบริบาลเภสัช,ร้านสุดประหยัด ๒๐
 บาท,ร้านทเวนต้ี ชอป,ทวีโชคเภสัช,
เพนกวินช๊อป ๑๒ บาท,บ.บัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010074 22/1/2018

409 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา
 70114759 การประกอบอาหารเพ่ือสุขภาพ

2,083.00 2,083.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียบฮวด,บริษัท เอก-ชัย 
ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด,บ๊ิกซี
ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ร้านเจียบฮวด,บริษัท เอก-ชัย ดีสทริ
บิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด,บ๊ิกซีซุปเปอร์มาร์
เก็ต

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010082 22/1/2018

410 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุท่ีอุดหูซิลิโคน,ผ้าปิดจมูกเสริม
คาร์บอน

8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.พี.เอ. เซฟต้ี เอเซีย 
จ ากัด

บริษัท เอ็ม.พี.เอ. เซฟต้ี เอเซีย จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010084 22/1/2018

411 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปล่ียนยางรถบัส 40-0548 63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนรินทร์ ซุ่นไล้ นายนรินทร์ ซุ่นไล้ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010083 22/1/2018

412 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถบัส วันท่ี 26-29 ม.ค 
2561

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษฎา  ศรีส าอางค์ นางสาวเจษฎา  ศรีส าอางค์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061010086 22/1/2018

413 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน 
Eminent ขนาด 60,000Btu  จ านวน 1 เคร่ือง

3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค               
  ราคาท่ีเสนอ 3,531.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             ราคา
ท่ีเสนอ 3,531.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061010001 3/1/2018

414 จัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 65 ถัง 2,275.00 2,275.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน          
ราคาท่ีเสนอ 2,275.00 บาท

ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน          ราคา
ท่ีเสนอ 2,275.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061010002 5/1/2018

หนา้ 33



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

415 จัดซ้ือแฟ้ม จ านวน 2 รายการ 3,375.03 3,375.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 3,375.03 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)ราคาท่ี
เสนอ 3,375.03 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061010004 8/1/2018

416 จัดซ้ือยางบริดสโตน 215/70-R15 R611   จ านวน 4 เส้น 10,600.00 10,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.อารยยางยนต์                
  ราคาท่ีเสนอ 10,600.00 บาท

ร้าน ส.อารยยางยนต์             ราคาท่ี
เสนอ 10,600.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061010002 9/1/2018

417 จัดจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 26 
มกราคม พ.ศ. 2561 ไป-กลับ การไฟฟ้านครหลวง 
ส านักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยบูรพา

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม                  
  ราคาท่ีเสนอ 2,800.00 บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม               ราคาท่ี
เสนอ 2,800.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061010015 10/1/2018

418 จัดซ้ือของท่ีระลึก -เบญจรงค์โถช้ัน 4 ลายลูกข้ัน จ านวน
 1 โถ

540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัย
บูรพา ราคาท่ีเสนอ 540.00 บาท

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
ราคาท่ีเสนอ 540.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061010014 10/1/2018

419 จัดจ้างช่อมแซมสายใยแก้วน าแสง จ านวน 1 งาน 173,661.00 173,661.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มัลติแชลแนลเทคโนโลยี 
จ ากัด                                  
   ราคาท่ีเสนอ 173,661.00 บาท

บริษัท มัลติแชลแนลเทคโนโลยี จ ากัด 
                                    ราคาท่ี
เสนอ 173,661.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061010003 18/1/2018

420 จัดซ้ือตลับหมึกโทนเนอร์ OKI  จ านวน 4 รายการ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด                                 
 ราคาท่ีเสนอ 10,700.00 บาท

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด                                  
ราคาท่ีเสนอ 10,700.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061010004 22/1/2018

421 จัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 จ านวน 14.71 ลิตร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงค์ทรายทอง              
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

หจก. วงค์ทรายทอง               ราคา
ท่ีเสนอ 400.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061010025 19/1/2018

422 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน 
Eminent ขนาด 60,000Btu จ านวน 2 เคร่ือง

9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค               
  ราคาท่ีเสนอ 9,951.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค                 
ราคาท่ีเสนอ 9,951.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061010034 24/1/2018

423 จัดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็คเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 
35 เคร่ือง  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

50,183.00 50,183.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค               
  ราคาท่ีเสนอ 50,183.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค                 
ราคาท่ีเสนอ 50,183.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061010005 31/1/2018

หนา้ 34



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

424 จัดซ้ือ SanDisk CZ51ll FlashDrive 16GB Blue 
จ านวน 20 ช้ิน

4,580.03 4,580.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีเสนอ 4,580.03 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา
ท่ีเสนอ 4,580.03 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061010040 29/1/2018

425 จัดซ้ือหลอดไฟ 11 W 220-240V 3U จ านวน 6 หลอด 540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สะสม                            
  ราคาท่ีเสนอ 540.00 บาท

ร้าน สะสม                              
ราคาท่ีเสนอ 540.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061010041 31/1/2018

426 ซ้ือวัสดุวารสาร 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061010001 4/1/2018

427 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061010004 5/1/2018

428 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 83 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061010005 8/1/2018

429 จ้างปร้ืนสีการ์ดอวยพรปีใหม่ 880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300061010024 12/1/2018

430 ซ้ือถุงขยะด า 2,086.50 2,086.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061010025 12/1/2018

431 ซ้ือซองขาว 388.00 388.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061010023 12/1/2018

432 จ้างท าป้ายท่ีจอดรถจ านวน 14 อัน 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง ช่างศร ช่างศร มีความช านาญ PR1300061010026 12/1/2018

433 จ้างถ่ายเอกสาร 100.80 100.80 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300061010028 15/1/2018

434 จ้างถ่ายเอกสาร 256.00 256.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300061010029 15/1/2018

435 จ้างเปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์ตู้ทะเบียน นค 7341 ชลบุรี 3,477.50 3,477.50 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง มีความช านาญ PR1300061010030 16/1/2018

436 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300061010032 17/1/2018

437 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300061010033 18/1/2018

438 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300061010055 30/1/2018

หนา้ 35



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

439 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300061010056 30/1/2018

440 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน
รายวิชาวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

11,200.00         11,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 11,200 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง 
11,200 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061010003 4/1/2561

441 ขออนุมัติเบิกค่าต าราวิชาการจัดการการเงินและการคลัง
 จ านวน ๓ เล่ม

510.00             510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลเด้น แซค เทรดด้ิง 
จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 510 บาท

บริษัท โกลเด้น แซค เทรดด้ิง จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061010008 9/1/2561

442 ขออนุมัติเบิกค่าต าราวิชาสถิติส าหรับการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ จ านวน ๑๘ เล่ม

1,800.00           1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 1,800 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง 
1,800 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061010009 9/1/2561

443 ขออนุมัติเบิกค่าวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จ านวน
 ๙ เล่ม

990.00             990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 990 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง 
990 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061010010 9/1/2561

444 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือต าราวิชาการบริหารการเงินและ
การคลัง จ านวน ๑๑ เล่ม

1,870.00           1,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลเด้น แซค เทรดด้ิง 
จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 1,870 บาท

บริษัท โกลเด้น แซค เทรดด้ิง จ ากัด/
ราคาท่ีซ้ือ 1,870 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061010011 9/1/2561

445 ขออนุมัติเบิกค่าลูกลอยน้ าล้น ๔ หุน 190.00             190.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง/ราคาท่ีเสนอ 190 บาท ร้านไถ่เส็ง/ราคาท่ีซ้ือ 190 บาท เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061010031 12/1/2561

446 ขออนุมัติเบิกค่าหนังสือวิชาการบริหารการพัฒนา 
ความหมาย เน้ือหา แนวทางและปัญหา จ านวน 8 เล่ม

816.00             816.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/ราคาท่ีเสนอ 816 
บาท

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/
ราคาท่ีซ้ือ 816 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061010047 23/1/2561

447 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารต าราวิชาการประเมิน
สมรรถนะและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 13 
เล่ม

3,250.00           3,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 3,250 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง 
3,250 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061010046 23/1/2561

448 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุส านักงาน 31,494.96         31,494.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
ราคาท่ีเสนอ 31,494.96 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
ราคาท่ีซ้ือ 31,494.96 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1500061010003 23/1/2561

449 ขออนุมัติเบิกค่ากระดาษช าระและกระดาษเช็ดมือ อย่าง
ละ ๕ ลัง

10,860.50         10,860.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊ดว๊านซ์ ไฮยีน เซ็นเตอร์
 จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 10,860.50 
บาท

บริษัท แอ๊ดว๊านซ์ ไฮยีน เซ็นเตอร์ 
จ ากัด/ราคาท่ีซ้ือ 10,860.50 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061010054 23/1/2561

450 ขออนุมัติรถตู้ ป.โท วันท่ี 21 มกราคม 2561 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์ นุชพันธ์ นายเสน่ห์ นุชพันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061010027 15/1/2018

หนา้ 36



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

451 ขอจัดซ้ือกระเช้าผลไม้ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061010034 17/1/2018

452 ขออนุมัติรถตู้ ป.โท วันท่ี 28 ม.ค.61 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์ นุชพันธ์ นายเสน่ห์ นุชพันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061010036 22/1/2018

453 ขออนุมัติซ่อมแซมตู้ท าน้ าเย็น 950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง นางธัญยธรณ์ ยุญยศิรินุรักษ์ นางธัญยธรณ์ ยุญยศิรินุรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061010040 23/1/2018

454 ขออนุมัติค่าน้ ามันรถตู้คณะ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061010052 26/1/2018

455 ขอจัดซ้ือหมึกปร๊ินเตอร์ 7,859.15 7,859.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061010051 26/1/2018

456 ขอจัดซ้ือน้ าด่ืม 100 แพค 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061010050 26/1/2018

457 ขอจัดซ้ือสายมอนิเตอร์ และปล๊ักไฟ 6,125.00 6,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061010049 26/1/2018

458 จ้างเหมาบริการรถตู้ รับส่งอาจารย์ ป.โท 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์ นุชพันธ์ นายเสน่ห์ นุชพันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061010054 29/1/2018

459 จัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ ส าหรับใช้ในส านักงาน ในห้องเรียน และ
ใช้เพ่ือการเรียนการสอน

1,860.00 1,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061010053 29/1/2018

460 น้ ามันรถตู้คณะ นง3115 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061010066 31/1/2018

หนา้ 37



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

461 น้ ามันรถเดินเอกสารและหนังสือพิมพ์ เดือน ก.พ.61 1,400.00 1,240.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร
และร้านเกษากร

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานครและ
ร้านเกษากร

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061010061 31/1/2018

462 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ เพ่ือใช้ส าหรับแจกนิสิตระดับ
ปริญญาโท

99,460.00 99,460.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061010001  
PR1700061010002

4/1/2018   
             
3/1/2018

463 ขออนุมัติซ้ือหนังสือประกอบการเรียน 17,365.00 17,365.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061010003  
                       
PR1700061010005

8/1/2018   
                
               
5/1/2018

464 ค่าวัสดุส านักงาน และวัสดุประชาสัมพันธ์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บ้านจิปาถะ                   ร้าน
พร้อมพรรณเซอร์วิส     บริษัท 
ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จ ากัด

บ้านจิปาถะ                   ร้านพร้อม
พรรณเซอร์วิส     บริษัท ออฟฟิซ 
คลับ (ไทย) จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061010010 8/1/2018

465 ค่าดอกไม้ติดอก 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061010013 8/1/2018

466 ค่าแฟรชไดร์บันทึกข้อมูล จ านวน 100 ช้ิน 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเม่ียม เพอร์เฟค จ ากัด บริษัท พรีเม่ียม เพอร์เฟค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061010004 
                         
PR1700061010011

9/1/2018   
                
               
8/1/2018

467 ค่าจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 8,300.00 8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061010008 8/1/2018

468 ค่าจ้างจัดรูปเล่ม 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภรณ์ ร่ืนรวย นางสาวอาภรณ์ ร่ืนรวย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061010005  
PR1700061010012

09/1/2018  
              
08/1/2018

469 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมาบริการรถยนต์ 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061010007 8/1/2018

หนา้ 38



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

470 ค่านักข่าวประชาสัมพันธ์งาน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรภัทร์ ปะส่ิงชอบ นายกรภัทร์ ปะส่ิงชอบ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061010009 8/1/2018

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

PR1700061010016 9/1/2018

472 ค่าเข้าเล่มปกแข็งวิทยานิพนธ์ 21,960.00 21,960.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061010006 
                         
PR1700061010066

11/1/2018  
                
              
10/1/2018

473 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มงานนิพนธ์ 17,460.00 17,460.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061010007 
                         
PR1700061010071

16/1/2018  
                
              
12/1/2018

474 ขออนุมัติเสนอซ้ือกระดาษช าระส าหรับห้องน้ า 9,920.33 9,920.33 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย 2008

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย 2008

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061010070 12/1/2018

475 พวงหรีด จ านวน 1 พวง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061010077 15/1/2018

476 ขออนุมัติซ้ือจ้าง ค่าสังฆทาน 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061010079 16/1/2018

477 ขออนุมัติซ้ือจ้าง ค่าดอกไม้ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061010081 16/1/2018

478 ขออนุมัติค่าเช่ารถยนต์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเพทาย พันทนา นายเพทาย พันทนา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061010080 16/1/2018

479 ขอนุมัติซ้ือตลับผงหมึก HP C7115/15A 3,350.00 3,350.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061010090 17/1/2018

480 ขอนุมัติซ้ือตลับผงหมึก HP CB435A/35A 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061010087 17/1/2018

481 ขอนุมัติซ้ือตลับผงหมึก HP CF379A/79A 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061010089 17/1/2018

หนา้ 39



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

482 ขอนุมัติซ้ือตลับผงหมึก HP Q3613A/13A 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061010088 17/1/2018

483 ขอนุมัติซ้ือตลับผงหมึก Samsung MLT-D104S 8,985.00 8,985.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061010092 17/1/2018

484 ขออนุมัติซ้ือตลับผงหมึก HP Q7516A/ HP16A 16,180.00 16,180.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061010008 
                         
PR1700061010093

18/1/2018  
                
              
17/1/2018

485 ขออนุมัติเสนอซ้ือของท่ีระลึก 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061010091 17/1/2018

486 ขออนุมัติเสนอซ้ือกล่องพัสดุ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพดี มณีรัตนากรณ์ นางสาวยุพดี มณีรัตนากรณ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061010097 18/1/2018

487 ขออนุมัติซ้ือจ้าง ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววันเพ็ญ  ติดไชย นางสาววันเพ็ญ  ติดไชย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061010094 18/1/2018

488 ขออนุมัติเสนอซ้ือหนังสือเรียน 14,580.00 14,580.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061010009 
                         
PR1700061010098

22/1/2018  
                
              
19/1/2018

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

PR1700061010102 23/1/2018

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

PR1700061010108 24/1/2018

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

PR1700061010109 24/1/2018

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

PR1700061010106 24/1/2018

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

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061010111 25/1/2018

หนา้ 40



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

494 ขออนุมัติเสนอจ้างท าพวงหรีดดอกไม้สด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง Bangkok Bouquet Bangkok Bouquet เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061010110 25/1/2018

495 ขออนุมัติซ้ือหนังสือเรียน International Business 3,420.00 3,420.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061010112 26/1/2018

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

PR1700061010120 30/1/2018

497 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 29,628.70 29,628.70 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061020001 
                           
PR1700061010119

02/2/2018  
                
               
30/01/2018

498 ขออนุมัติซ้ือตลับผงหมึกแฟกซ์ Panasonic KX-FA85E 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061010122 30/1/2018

499 ขออนุมัติเสนอซ้ือซันไลต์และแก้วกาแฟ 1,830.00 1,830.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061010124 31/1/2018

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

PR1700061010123 31/1/2018

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

PR1700061010125 31/1/2018

502 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 1/2561 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/เสนอ
ราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061010003 4/1/2018

503 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ี (โครงการสาน
สัมพันธ์น้องพ่ีสาขาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ
การกีฬา)

80.00 80.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียบฮวด/เสนอราคา 80 บาท ร้านเจียบฮวด/เสนอราคา 80 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061010018 9/1/2018

504 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ี (โครงการสาน
สัมพันธ์น้องพ่ีสาขาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ
การกีฬา)

141.00 141.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 141 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 141 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061010020 9/1/2018

หนา้ 41



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

505 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ี (โครงการสาน
สัมพันธ์น้องพ่ีสาขาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ
การกีฬา)

840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนารัตน์/เสนอราคา 840 บาท ร้านธนารัตน์/เสนอราคา 840 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061010019 9/1/2018

506 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองเสียง  (โครงการการใช้ดนตรี
ประกอบการออกก าลังกายเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต ก าเนิดทอง/เสนอราคา
 1,000 บาท

นายอนุชิต ก าเนิดทอง/เสนอราคา 
1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061010034 16/1/2018

507 ขออนุมัติซ้ือกระดาษ A4 (โครงการการใช้ดนตรี
ประกอบการออกก าลังกายเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ)

194.00 194.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 194 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 194 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061010032 16/1/2018

508 ขออนุมัติจ้างท าป้ายโรลอัพ (โครงการการใช้ดนตรี
ประกอบการออกก าลังกายเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด/
เสนอราคา 5,000 บาท

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด/เสนอ
ราคา 5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061010033 16/1/2018

509 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการหุ่นฝึกอบรม (โครงการฝึก
ปฏิบัติการการช่วยชีวติข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560)

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์/เสนอราคา 
6,000 บาท

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์/เสนอราคา 6,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061010045 29/1/2018

510 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ เพ่ือ
ใช้ในโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่ชุมชน ปี
 2561

52,940.00 52,940.00 เฉพาะเจาะจง สุนทรมาลี,บริษัท ซีอาร์ ไทวัสดุ 
จ ากัด (สาขาจันทบุรี) ร้านรจนา
เจียรนัย,ร้านผ้ึงน้อย,ร้านประสิทธ์ิ
ภัณฑ์ ,ร้านเฟ่ืองฟ้า,บริษัท สยาม
แม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ,บริษัท
เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด
, บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จัด
(มหาชน), บริษัท โฮม โปรักส์ เซ็น
เตอร์ ,ร้านอักษรศิลป์พิฆเนศ,ร้าน
อิงค์ 2554 ,ร้าน K.k. อุปกรณ์ ,
โรงพิมพ์จริเมธ,น.ส.มันตินี ศักด์ิพิ
สิษฐ์,ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ , 
บริษัท แฟมิล่ีดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ 
จ ากัด

สุนทรมาลี,บริษัท ซีอาร์ ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาจันทบุรี) ร้านรจนาเจียรนัย,ร้าน
ผ้ึงน้อย,ร้านประสิทธ์ิภัณฑ์ ,ร้าน
เฟ่ืองฟ้า,บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) ,บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน 
ซิสเทม จ ากัด, บริษัท สยามโกลบอล
เฮาส์ จัด(มหาชน), บริษัท โฮม โปรักส์ 
เซ็นเตอร์ ,ร้านอักษรศิลป์พิฆเนศ,ร้าน
อิงค์ 2554 ,ร้าน K.k. อุปกรณ์ ,โรง
พิมพ์จริเมธ,น.ส.มันตินี ศักด์ิพิสิษฐ์,
ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ , บริษัท 
แฟมิล่ีดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061010016 9/1/2018

หนา้ 42



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

511 ขออนุมัติจ้างติดต้ังระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง เพ่ือใช้
ประกอบโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่
ชุมชน ปี 2561

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มันตินี ศักด์ิพิสิษฐ์ น.ส.มันตินี ศักด์ิพิสิษฐ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061010018 9/1/2018

512 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเต้นท์ จ านวน 26 หลัง ๆละ 600 
บาท เพ่ือใช้ประกอบโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสู่ชุมชน ปี 2561

15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง นายมนัส บรรจง นายมนัส บรรจง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061010019 9/1/2018

513 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเคร่ืองเสียง จ านวน 1 ชุด พ่ือใช้ประ
กอบโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่ชุมชน ปี
 2561

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มันตินี ศักด์ิพิสิษฐ์ น.ส.มันตินี ศักด์ิพิสิษฐ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061010020 9/1/2018

514 ขออนุมัติเช่าพัดลม เพ่ือใช้ในโครงการคาราวาน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่ชุมชน ปี 2561

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มันตินี ศักด์ิพิสิษฐ์ น.ส.มันตินี ศักด์ิพิสิษฐ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061010017 9/1/2018

515 ขออนุมัติจัดจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 15 มกราคม 
2561 เพ่ือรับ-ส่ง เข้าร่วมประชุมเพ่ือน าเสนอโครงการ
รองรับนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาค
ตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

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

PR2100061010022 11/1/2018

516 ขออนุมัติจัดจ้างค่าบริการสอบเทียบเคร่ืองส ารวจทางรังสี
 จ านวน 1 เคร่ือง  เพ่ือสอบเทียบเคร่ืองส ารวจทางรังสี 
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความ
แม่นย า

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061010023 12/1/2018

517 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนและใช้ในห้องปฏิบัติการ

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน) และร้านออฟฟิต 
มาร์ต

บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) และร้านออฟฟิต มาร์ต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061010024 12/1/2018

518 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม+ อุปกรณ์ เพ่ือเป็น
เอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยี
ทางทะเล

7,027.60 7,027.60 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061010026 12/1/2018

519 ขออนุมัติจ้างท าป้ายน าเสนอหลักสูตรพร้อมขาต้ัง ขนาด
 80*180 ซม. จ านวน 1 ชุด เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางทะเล

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง อิงค์ ๒๕๕๔ อิงค์ ๒๕๕๔ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061010025 12/1/2018

หนา้ 43



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

520 ขออนุมัติซ้ืออาหารกุ้ง 5004s จ านวน 6 ลูก และอาหาร
กุ้ง 5003p จ านวน 12 ลูก เพ่ือใช้ในการเล้ียงกุ้งพ่อแม่
พันธ์ุกุ้งกุลาด าของศูนย์วิจัยคณะเทคโนโลยีทางทะล

20,520.00 20,520.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย์ พรพานิช นางสาวลัดดาวัลย์ พรพานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061010027 14/1/2018

521 ขออนุมัติค่าจ้างการแสดง เพ่ือแสดงในพิธีเปิดโครงการ
วันกุ้งจันท์ 61 คร้ังท่ี 22

8,300.00 8,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัญชน์ญาณี เฉลิมเมือง 
และนางสาวอัสพริญญา พีรวัน
ทาบล

นางสาวรัญชน์ญาณี เฉลิมเมือง และ
นางสาวอัสพริญญา พีรวันทาบล

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061010030 15/1/2018

522 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 16 มกราคม 2561 
เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาทักษะ
นิสิตด้านเพาะเล้ียงสัตว์น้ า ณ อาคารส านักงานกลาง 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

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

PR2100061010029 15/1/2018

523 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมและ
นิทรรศการ เพ่ือแสดงในพิธีเปิดโครงการวันกุ้งจันท์ 61 
คร้ังท่ี 22

8,420.00 8,420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเก๊าอะแควเรียม และ
ร้านองค์ 2554

ร้านเก๊าอะแควเรียม และ
ร้านองค์ 2554

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061010031 17/1/2018

524 ขออนุมัติจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีทาง
ทะเล ในงานหมูดุด ออนเดอะบีช บริเวณชายหาดเจ้า
หลาว แหลมเสด็จ  จังหวัดจันทบุรี

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง อิงค์ ๒๕๕๔ อิงค์ ๒๕๕๔ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061010038 22/1/2018

525 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบเคร่ืองตีน้ าโซน C และ
โซน D เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนเร่ืองการเล้ียง
กุ้งขาว กุ้งด า ปลาเก๋า และปลากะพง ท่ีศูนย์วิจัยคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล

14,304.00 14,304.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน k.k. อุปกรณ์ ร้าน k.k. อุปกรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061010052 29/1/2018

526 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 21 รายการ เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนปฏิบัติการในรายวิชาต่าง ๆ ของ
คณะเทคโนโลยีทางทะเล

39,536.50 39,536.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061010051 29/1/2018

527 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและสารเคมี เพ่ือใช้ในการเรียนการ
สอนภายในศูนย์วิจัยของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

16,249.02 16,249.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเบญจา อินเตอร์เทรด 
จ ากัด

บริษัท ศรีเบญจา อินเตอร์เทรด จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061010050 29/1/2018

หนา้ 44



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

528 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 31 
มกราคม 2561 เพ่ือรับ-ส่ง วิทยากรรายวิชา 834465 
การจัดการสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ าสาธารระ (ดร.วรเทพ 
มุธุวรรณ) ณ ม.บูรพา จ.ชลบุรี

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

PR2100061010053 30/1/2018

529 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 5 มกราคม 2561 
เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมหารือการขออนุมัติ
งบประมาณการจัดท าข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม กับส านัก
งบประมาณ ณ ศาลากลางจังปราจีนบุรี

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

PR2200061010002 4/1/2018

530 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมบนมือถือ
 จ านวน 1 ชุด เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนวิชา
ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา

331,500.00 331,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเจ เทค จ ากัด บริษัท จีเจ เทค จ ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2200061010001 10/1/2018

531 ขออนุมัติซ้ือกระเช้าของท่ีระลึก จ านวน 2 กระเช้า เพี่ือ
เป็นของท่ีระลึกขอบคุณ ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย และ
อาจารย์ประถม ใจจิตร

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจันทบุรี
 (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจันทบุรี 
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061010031 8/1/2018

532 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ วันท่ี 11 มกราคม 2561 
เพ่ือรับ-ส่งกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คร้ังท่ี 1/2561

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061010038 10/1/2018

533 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับพิมพ์เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา
ต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

34,820.00 34,820.00 เฉพาะเจาะจง อิสเทิร์น เซอร์วิส อิสเทิร์น เซอร์วิส ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061010039 11/1/2018

534 ขอความเห็นชอบซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 29 
รายการ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมี
และวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

67,078.30 67,078.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061010040 12/1/2018

535 ขออนุมัติจ้างส าเนาเอกสารและเข้าเล่ม + อุปกรณ์ เพ่ือ
เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอน ของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

23,162.90 23,162.90 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061010045 12/1/2018

หนา้ 45



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

536 ขออนุมัติจ้างซ่อมหม้อแปลงไฟ้ฟ้าโวล์ทต่ า  จ านวน 8 
เคร่ือง เพ่ือซ่อมหม้อแปลงไฟ้ฟ้าท่ีช ารุดให้
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญน า วิสิทธิวงศ์ นายบุญน า วิสิทธิวงศ์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061010044 12/1/2018

537 ขออนุมัติจ้างซ่อมกล้อจุลทรรศน์ 2 ตา จ านวน 12 กล้อง
 เพ่ือล้างเช้ือราท่ีระบบเลนส์ของกล้องจุลทรรศน์ 2 ตา 
ให้กลับมาใชี่งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

50,400.00 50,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.บี.แล็บ แอนด์ ซายน์ ร้าน เอส.บี.แล็บ แอนด์ ซายน์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061010043 12/1/2018

538 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์จ านวน 20 รายการ เพ่ือใช้
ในการปฏิบัติการจุลชีววิทยา หลักการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ
พืช การปรับปรุงพันธ์ุพืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ และการ
วินิจฉัยโรคพืช

15,425.00 15,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปราณี วิศวกรรมและ
เคีภัณฑ์ จ ากัด,บริษัท อมร 
จันทบุรี จ ากัด,บริษัท เอก-ชัย 
ดีสทรบิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด,ร้าน
ตะวัน,หจก. ทวีเจริญ ซุปเปอร์
สโตร์,หจก.ย่ิงใหญ่ ซุปเปอร์มาร์
เก็ต, หจก.ภูวดลการ เกษตร,ร้าน
พลาสติกบูรพา ,ร้านเซเว่น-อีเลฟ
เว่น

บริษัท ปราณี วิศวกรรมและเคีภัณฑ์ 
จ ากัด,บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด
,บริษัท เอก-ชัย ดีสทรบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด,ร้านตะวัน,หจก. ทวีเจริญ 
ซุปเปอร์สโตร์,หจก.ย่ิงใหญ่ ซุปเปอร์
มาร์เก็ต, หจก.ภูวดลการ เกษตร,ร้าน
พลาสติกบูรพา ,ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061010041 12/1/2018

539 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 16 มกราคม 2561 
เพ่ือรับ-ส่งอาจารยเข้าร่วมหารือกับรัฐมนตรี เก่ียวกับ
การของบประมาณเพ่ือจัดท าห้องปฏิบัติการตรวจสอบ
มาตรฐานผลไม้ ณ ศูนย์ส านักนายกรัฐมนตรี จังหวัด
กรุงเทพฯ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061010046 15/1/2018

540 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 23 มกราคม 2561 
เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมช้ีแจงรายละเอียดต่อสภา
วิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2561

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

PR2200061010056 22/1/2018

541 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการน้องหนูรักษ์ภาษา 
คร้ังท่ี 16

19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฆสิต วิทยา,บริษัท บ๊ิกซี
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)

ร้านโฆสิต วิทยา,บริษัท บ๊ิกซีซูเปอร์
เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061010068 29/1/2018

542 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร เพ่ือน ามาใช้ประกอบโครงการ
น้องหนูรักษ์ภาษา คร้ังท่ี 16

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061010069 29/1/2018

หนา้ 46



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

543 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองควบคุมแรงดันไฟฟ้า ขนาด 20kVA
 จ านวน 1 เคร่ือง เน่ืองจากสถานท่ีศูนย์อัญมณีฯ มี
ครุภัณฑ์ในการวิเคราะห์อัญมณีด้วยเคร่ืองมือข้ันสูงเป็น
จ านวนมาก

123,050.00 123,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์เมติค จ ากัด บริษัท เพาเวอร์เมติค จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2300061010001 8/1/2018

544 ขออนุมัติซ้ือตลับหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP CE278A จ านวน 
4 กล่อง เพ่ือใช้ในการพิมพ์เอกสารประกอบการเรียน
การสอนของคณะอัญมณี

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลิกพลัส (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท คลิกพลัส (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061010023 12/1/2018

545 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนโช๊คประตูกระจก จ านวน 1 ชุด 
เน่ืองจากโช๊คประตูกระจกห้องพักคณบดีช ารุดจึงมีความ
ประสงค์จ้างเปล่ียนโช๊คประตูกระจกใหม่เพ่ือให้ประตู
ห้องพักสามารถกลับมาใช้งานได้ดังเดิม

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย  ศรีคงรักษ์ นายวุฒิชัย  ศรีคงรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061010024 12/1/2018

546 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับการเรียนการสอนใน
วิชาปฏิบัติ เพ่ือให้นิสิตได้ใช้งานและอ านวยความสะดวก
ในการเรียนการสอน

4,690.00 4,690.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา ขุนแฉล้ม นางสาวสุนิสา ขุนแฉล้ม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061010022 12/1/2018

547 ขอนุมัติซ้ือวัสดุในการเรียนการสอนวิชาฝังอัญมณีของ
คณะอัญมณี เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนวิชาฝังอัญมณี
ของนิสิตสาขาออกแบบเคร่ืองประดับ

5,730.00 5,730.00 ตกลงราคา นายบุญตา พุดจ าปี นายบุญตา พุดจ าปี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061010038 25/1/2018

548 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์ในการจัดวางผลงานเคร่ืองประดับ 
จ านวน 4 รายการ เพ่ือจัดวางผลงานของนิสิตให้ผู้มา
เย่ียมชมคณะได้ชมผลงานของนิสิต

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา ขุนแฉล้ม นางสาวสุนิสา ขุนแฉล้ม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061010040 25/1/2018

549 ขออนุมัติจ้างท านามบัตร จ านวน 200 ใบ เน่ืองจาก
คณะอัญมณีมีการเปล่ียนแปลงคณบดีใหม่ จึงมีความ
ประสงค์ขอจ้างท านามบัตรให้กับคณบดีคนใหม่ เพ่ือใช้
ในการติดต่อประสานงาน

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนสี ร้านเทียนสี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061010039 25/1/2018

550 ขออนุมัติค่าโล่รางวัล ส าหรับมอบให้กับเจ้าภาพร่วม ใน
การจัดงานโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปี 
2017 (1-2พ.ย.60)

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนร าลึก ร้านบางแสนร าลึก มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400061010010 5/1/2018

หนา้ 47



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

551 ขออนุมัติซ้ือแฟลชไดร์ฟการ์ด จ านวน 100 ช้ิน ส าหรับ
ใช้ในการเก็บข้อมูลผลงาน รวมเล่ม Proceeding ของ
ผู้น าเสนอ เพ่ือแจกให้กับผู้เข้าร่วมงานโครงการประชุม 
BMIC 2017 (1-2พ.ย.60)

17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเม่ียม เพอร์เฟค จ ากัด บริษัท พรีเม่ียม เพอร์เฟค จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400061010009 5/1/2018

552 ขออนุมติซ้ือของท่ีระลึก(กระเช้าของขวัญ) เพ่ือมอบ
ให้กับผู้มีอุปการคุณกับคณะฯ เช่น รับนิสิตเข้าปฏิบัติสห
กิจศึกษา-เข้าร่วมงาน, อนุเคราะห์องค์ความรู้และ
สนับสนุนพัฒนาด้านวิชาการ, มอบทุนการศึกษา ฯลฯ

25,393.50 25,393.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร 
จ ากัด

บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400061010011 5/1/2018

553 ขออนุมัติซ้ือระบบภาพและเสียง ขนาด 100 ท่ีน่ัง ต าบล
แสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จ านวน 8 ระบบ

1,180,000.00 1,180,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิพวรรณ์ อีเล็ค
ทรอนิค

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิพวรรณ์ อีเล็ค
ทรอนิค

มีอาชีพขายโดยตรง และเสนอราคา
ต่ าสุด

PO2400061010001 5/1/2018

554 ขออนุมัติซ้ือโต๊ะเรียน 2 ท่ีน่ัง ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี จ านวน 100 ตัว

239,000.00 239,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท เค.พี.ที. กลอร่ี จ ากัด บริษัท เค.พี.ที. กลอร่ี จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง และเสนอราคา
ต่ าสุด

PO2400061010002 8/1/2018

555 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน 4 
คัน 5 วัน เพ่ือใช้ในการเดินทาง โครงการทัศนศึกษา
เส้นทางอารยธรรมภาคเหนือ เพ่ือฝึกปฏิบัติการเป็น
มัคคุเทศก์ (14-18ม.ค.61)

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกาเดียแอร์เอ็กซ์เพรส 
จ ากัด

บริษัท สกาเดียแอร์เอ็กซ์เพรส จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061010013 8/1/2018

556 ขออนุมัติค่าวัสดุอุปกรณ์ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใน
โครงการ''ท าบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม่ไทย ประจ าปี พ.ศ.
2561'' (11ม.ค.61)

395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก ร้านดอกไม้หยก มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400061010015 8/1/2018

557 ขออนุมัติค่าเคร่ืองไทยธรรม/สังฆทาน ส าหรับถวาย
พระภิกษุ ในการจัดโครงการ''ท าบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม่
ไทย ประจ าปี พ.ศ.2561'' (11ม.ค.61)

270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก ร้านดอกไม้หยก มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400061010014 8/1/2018

558 ขออนุมัติค่าเคร่ืองไทยธรรม/สังฆทาน ส าหรับถวายแด่
พระภิกษุสงฆ์ ในการจัดโครงการ''ท าบุญตักบาตรวันข้ึนปี
ใหม่ไทย ประจ าปี พ.ศ.2561'' (11ม.ค.61)

1,913.50 1,913.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400061010033 9/1/2018

หนา้ 48



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

559 ขออนุมัติค่าเคร่ืองไทยธรรม/สังฆทาน ส าหรับตักบาตร
อาหารแห้งในโครงการ''ท าบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม่ไทย 
ประจ าปี พ.ศ.2561'' (11ม.ค.61)

1,709.00 1,709.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400061010034 9/1/2018

560 ขออนุมัติค่าวัสดุจัดท าบอร์ดนิทรรศการและอุปกรณ์
เคร่ืองเขียน ส าหรับใช้ในการจัดท าบอร์ดนิทรรศการ
โครงการ Management Sharing Day (18ม.ค.61)

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400061010037 12/1/2018

561 ขออนุมติค่าหนังสือและเอกสารประกอบการอบรม 
ส าหรับใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดโครงการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตเพ่ือสอบ TOEIC (12ม.ค.-
11พ.ค.61)

29,750.00 29,750.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400061010036 12/1/2018

562 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ย่ีห้อ HP  รุ่น 
CE278A ส าหรับใช้พิมพ์งานเอกสารทางราชการต่างๆ 
ในส านักงานคณบดีของคณะฯ

19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PO2400061010005 16/1/2018

563 ขออนุมัติซ้ือกระดาษช าระแบบแผ่น ส าหรับใช้ในห้อง
สุขา อาคารเฉลิมพระเกียรติของคณะฯ

10,143.60 10,143.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย 2008

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย 2008

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PO2400061010006 16/1/2018

564 ขออนุมัติจ้างท าตรายาง เพ่ือใช้ประทับในเอกสาร ท่ีเป็น
เอกสาร/งานราชการของคณะฯ

1,190.00 1,190.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061010058 16/1/2018

565 ขออนุมัติค่าจ้างถ่ายเอกสาร 2 เคร่ือง ช้ัน 7 และค่าถ่าย
เอกสาร 3 เคร่ือง ช้ัน 9 เพ่ือใช้ในงานส านักงาน/งาน
จัดการเรียนการสอน และพิมพ์เอกสารงานวิชาการของ
คณาจารย์

5,645.11 5,645.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061010059 16/1/2018

566 ขออนุมัติค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 
กช 637 เพ่ือใช้ในการเดินทางปฏิบัติงานราชการของ
คณะการจัดการและการท่องเท่ียว

70.00 70.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชรินทร์ญา ออยล์ พลัส 
จ ากัด

บริษัท ชรินทร์ญา ออยล์ พลัส จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400061010054 16/1/2018

567 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ Essentials of Corporate 
Finance Age ส าหรับใช้เป็นเอกสารประกอบการจัดการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

46,640.00 46,640.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PO2400061010004 16/1/2018

หนา้ 49



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

568 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ Management Information 
Systems และหนังสือ การจัดการความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร ส าหรับใช้เป็นเอกสารประกอบในการ
จัดการเรียนสอนระดับบัณฑิตศึกษา

15,741.00 15,741.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PO2400061010003 16/1/2018

569 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 60 ถัง และ 50 แพ็ค เพ่ือใช้
ในการอุปโภค บริโภคภายในส านักงานของคณะฯ

6,050.00 6,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรทิพย์ ร้านสุภรทิพย์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400061010057 16/1/2018

570 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมถังใส จ านวน  23 ถัง ส าหรับใช้ใน
การบริโภคประจ าแต่ละช้ันภายในอาคารเฉลิมพระ
เกียรติของคณะฯ

805.00 805.00 เฉพาะเจาะจง นส.จ๊ีด มณีรัตน์ นส.จ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400061010052 16/1/2018

571 ขออนุมัติค่าซ่อมเบ้ากุญแจพร้อมป๊ัมลูกกุญแจ (ตู้
เอกสารและโต๊ะท างาน) เพ่ือซ่อมแซมเบ้ากุญแจตู้
เอกสารและโต๊ะท างานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน(ห้อง
ท างาน ดร.อรุณรุ่ง เอ้ืออารีสุขสกุล)

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ ปันดี นายสมศักด์ิ ปันดี มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061010061 17/1/2018

572 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน  1 คัน
 ส าหรับใช้ในการเดินทางรับ-ส่ง อาจารย์เพ่ือมาสอน
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา(อาจารย์นริน คูรานา)

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061010067 19/1/2018

573 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 
คัน เพ่ือใช้ในการเดินทางไปประชุมรับฟังค าช้ีแจงการ
น าเสนอโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างานในสถาบันอุดมศึกษาฯ(23ม.ค.61)

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061010066 19/1/2018

574 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ New Products Management 
และหนังสือ Essentials of Corporate Finance Age 
ส าหรับใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ

19,610.00 19,610.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PO2400061010007 22/1/2018

หนา้ 50



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

575 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ เศรษฐกิจพอเพียง:พระอัจฉริยภาพ
และพระกรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาล ท่ี 9 จ านวน 1 
เล่ม ส าหรับใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดการสอน

180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400061010072 22/1/2018

576 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ International Business และ
หนังสือ Compensation ส าหรับใช้เป็นเอกสาร
ประกอบในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ของคณะฯ

41,480.00 41,480.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PO2400061010008 22/1/2018

577 ขออนุมัติค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 
กช 637 เพ่ือใช้ในการเดินทางปฏิบัติงานราชการของ
คณะการจัดการและการท่องเท่ียว

80.00 80.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชรินทร์ญา ออยล์ พลัส 
จ ากัด

บริษัท ชรินทร์ญา ออยล์ พลัส จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400061010068 22/1/2018

578 ขออนุมัติค่าน้ าด่ืมถังใส จ านวน 30 ถัง ส าหรับการ
บริโภค ประจ าแต่ละช้ันภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ของคณะฯ

1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.จ๊ีด มณีรัตน์ นส.จ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400061010069 22/1/2018

579 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 
คัน ส าหรับใช้ในการเดินทางรับ-ส่ง อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ(ศ.ดร.
จ าเนียร จวงตระกูล)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061010073 23/1/2018

580 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก (กระเช้าผลไม้) เพ่ือมอบให้กับ
ประธานเปิดงานโครงการ CWIE กับการพัฒนาการเรียน
การสอนเพ่ือรองรับ Thailand 4.0 (29มค61)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล ร้านบุปผชาติ หน้าศาล มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400061010074 25/1/2018

581 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน
 ส าหรับใช้ในการเดินทางรับ-ส่ง ผู้บริหารชาวต่างชาติ 
(STPT-อินโดนีเซีย) เพ่ือเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ
เก่ียวกับความร่วมมือทางวิชาการ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061010075 25/1/2018

หนา้ 51



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

582 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน 1 
คัน 4 วัน ส าหรับใช้เดินทางในโครงการเพ่ิมทักษะการ
เรียนรู้การบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว การโรงแรม 
และการบัญชี และปัจฉิมนิเทศฯ(ปวส.)31ม.ค.-3ก.พ.61

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จิรัฐกาล ทรานสปอร์ต 
จ ากัด

บริษัท จิรัฐกาล ทรานสปอร์ต จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061010092 30/1/2018

583 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มเอกสารการเรียนการ
สอน การปฏิบัติงานในคณะ

13,900.00 13,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY 
และร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส / 
เสนอราคา 13,900 บาท

ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY และ
ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส / เสนอราคา
10,689.30 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061010003 3/1/2018

584 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างซักรีดผ้าในศูนย์บริการฯ เดือน
มกราคม 2561

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

นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอราคา 
3,641 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061010002 3/1/2018

585 ขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันรถรับส่งเอกสาร เดือนมกราคม 
2561

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 
400 บาท

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061010001 3/1/2018

586 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการสุขภาพดีด้วย
สมุนไพรไทย ห่างไกลสเตียรอยด์ วันท่ี 19 มกราคม 
2561

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ บริษัท 
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด และ
ร้านพัฒนาพาณิชย์ /เสนอราคา 
6,000 บาท

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ บริษัท บัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี จ ากัด และร้านพัฒนา
พาณิชย์ /เสนอราคา 6,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061010014 9/1/2018

587 ขออนุมัติจัดซ้ือสายสัญญาณ Y VGA 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยักษ์ใหญ่ ไอที   / เสนอราคา
 200 บาท

ร้านยักษ์ใหญ่ ไอที   / เสนอราคา 
196.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061010022 16/1/2018

588 ขออนุมัติเบิกค่ายาสมุนไพรและเอกสารคู่มือ โครงการตู้
ยาสมุนไพร

1,741.60 1,741.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษ์สุข จ ากัด, โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และร้าน
เบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์   / เสนอ
ราคา 1,741.60 บาท

บริษัท รักษ์สุข จ ากัด, โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และร้านเบิร์ด 
เซอร์วิส เซ็นเตอร์    / เสนอราคา 
1,741.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061010031 26/1/2018

589 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการชุดเอกสารส่ือความรู้
สองภาษา-โครงการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรสัญจร 
คร้ังท่ี 3 วันท่ี 19-20 มกราคม 2561

5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปานเสก  อาทรธุระสุข   / 
เสนอราคา 5,300 บาท

นางสาวปานเสก  อาทรธุระสุข  / 
เสนอราคา 5,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061010035 31/1/2018

หนา้ 52



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

590 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการแพทย์แผนไทย
อภัยภูเบศรสัญจร คร้ังท่ี 3 วันท่ี 19-20 มกราคม 2561

14,095.00 14,095.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ. (Top 
Supermarket), นางไมมูนะ ริสมัน
, บริษัท ยูคายูคา จ ากัด, บริษัท
เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันต๊ึง) จ ากัด, 
ร้านนานา บรรจุภัณฑ์, ร้านต้น
บุญการพิมพ์, มูลนิธิสาธารณสุข
กับการพัฒนา  / เสนอราคา 
14,100 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ. (Top 
Supermarket), นางไมมูนะ ริสมัน, 
บริษัท ยูคายูคา จ ากัด, บริษัทเวชพงศ์
โอสถ (ฮกอันต๊ึง) จ ากัด, ร้านนานา 
บรรจุภัณฑ์, ร้านต้นบุญการพิมพ์, 
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา  / 
เสนอราคา 14,095 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061010034 31/1/2018

591 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การเรียนการสอนรายวิชา 765275 เคมี อาหารและ
รายวิชา 755372 หลักการวิเคราะห์อาหารและ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิส
เทม จ ากัด , บริษัท เอสเอ็นพี ไซ
แอนติฟิค จ ากัด,หจก. เคเอสเค 
เคมิคัล แอนด์ แลบบอราทอร่ี แอ
พพลายแอนซ์ และตลาดสดวัฒนา
นคร

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด , บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค 
จ ากัด,หจก. เคเอสเค เคมิคัล แอนด์ 
แลบบอราทอร่ี แอพพลายแอนซ์ และ
ตลาดสดวัฒนานคร

สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061010008 25/1/2018

592 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ (ดังเอกสารแนบ) 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ดี.ดี.วัฒนา,ลุงป้ิก ไม้มงคล,บริษัท
วิโรฒวิทยาภัณฑ์

ดี.ดี.วัฒนา,ลุงป้ิก ไม้มงคล,บริษัทวิโรฒ
วิทยาภัณฑ์

สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061010010 26/1/2018

593 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ(ดังเอกสารแนบ) 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ลุงป้ิก ไม้มงคล,ร้าน บี.พี.เพ่ือน
นักเรียน,เจริญภัณฑ์,ร้านสมส่วนบู
ติค,บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
(สระแก้ว)

ลุงป้ิก ไม้มงคล,ร้าน บี.พี.เพ่ือนนักเรียน
,เจริญภัณฑ์,ร้านสมส่วนบูติค,บ๊ิกซี 
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์(สระแก้ว)

สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061010009 26/1/2018

594 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร 
จ ากัด

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061010012 30/1/2018

595 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจาก
เคร่ืองถ่ายเอกสารต่างๆภายในคณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

2,977.94 2,977.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061010001 3/1/2561

หนา้ 53



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

596 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการวิทยาศาสตร์
สัญจร คร้ังท่ี 8 (Science Tour VIII) ระหว่างวันท่ี 
10-11 กุมภาพันธ์ 2561

13,580.00 13,580.00 เฉพาะเจาะจง 1.บ. ดิโอเค สเตชัน จ ากัด  2.บ.
เฮลโล กิฟท์  จ ากัด  3.ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพคณูและบุคลากร
ทางการศึกษา 4.บ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน 
จ ากัด (มหาชน) 5. หจก. บุญทอง
 คหภัรฑ์ 6.บ.ล้านแชมป์อิงเจ็ท 
จ ากัด 7.ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว
 8.ร้านบีพี เพ่ือนนักเรียน 9. ร้าน
ชัยปานาภรณ์ 10. บ.สมใจราช
พฤกษ์ 11. คลังวิทยา 12. บ.บ๊ิกซี
 ซุปเปอร์เซ็นเตอร์  13.บริษัท 
สยามแม็คโคร จ ากัด

1.บ. ดิโอเค สเตชัน จ ากัด  2.บ.เฮลโล
 กิฟท์  จ ากัด  3.ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพคณูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 4.บ.ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด 
(มหาชน) 5. หจก. บุญทอง คหภัรฑ์ 
6.บ.ล้านแชมป์อิงเจ็ท จ ากัด 7.ศูนย์
ถ่ายเอกสารไทยแก้ว 8.ร้านบีพี เพ่ือน
นักเรียน 9. ร้านชัยปานาภรณ์ 10. บ.
สมใจราชพฤกษ์ 11. คลังวิทยา 12. 
บ.บ๊ิกซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์  13.บริษัท 
สยามแม็คโคร จ ากัด

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่สุด PR3300061010018 16/1/2561

597 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการบูรพามัคคุเทศก์
เรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปะชาติไทยฯ ในระหว่าง
วันท่ี 5-8 มิถุนายน พ.ศ.2561

7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท ร้าน
วิโรจน์พานิช   ต้นกล้า ก๊อปป้ี 
และบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)

ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท ร้านวิโรจน์
พานิช   ต้นกล้า ก๊อปป้ี และบริษัท 
สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่สุด PR3300061010020 17/1/2561

598 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
โครงการบูรพามัคคุเทศก์เรียนรู้ประวัติศาสตร์และศิลปะ
ชาติไทยฯ ในระหว่างวันท่ี 5-8 มิถุนายน พ.ศ.2561

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061010021 17/1/2561

599 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างโดรนเพ่ือฉีดพ่นเคมี
เกษตร ของโครงการการประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านโลจิ
สติกส์ฯ คร้ังท่ี 5 วันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเปรมกมล ศุภร์ภิระกาล นางสาวเปรมกมล ศุภร์ภิระกาล บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061010022 19/1/2561

600 ขออนุมัตจ้างและเบิกเงินค่าจัดท ารูปเล่มสรุปแนะแนว
การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
ประจ าปีการศึกษา 2561 (คร้ังท่ี 11)

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท จ ากัด บริษัท ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท จ ากัด บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061010025 22/1/2561

หนา้ 54



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

601 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุในการจัดท าโครงการ
แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สระแก้ว  (คร้ังท่ี 11)

51,900.00 51,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท จ ากัด บริษัท ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่สุด PR3300061010024 22/1/2561

602 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการการประยุกต์ใช้
ศาสตร์ด้านโลจิสตกส์ฯ คร้ังท่ี 5 วันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ 
2561

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรภัทร  พุกกะมาน นายวีรภัทร  พุกกะมาน สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่สุด PR3300061010027 23/1/2561

603 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร 
จ ากัด

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่สุด PR3300061010032 30/1/2561

604 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ายา/สารเคมี จ านวน 22 รายการ 9,410.00 9,410.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย เสนอราคา9,410
 บาท

สภากาชาดไทย ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
9,410 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010001 4/1/2018

605 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชาเทคนิคช้ันสูงทาง
พยาธิวิทยากายวิภาค

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยส-ซายน์ จ ากัด เสนอ
ราคา 6,420 บาท

บริษัท เยส-ซายน์ จ ากัด ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 6,420 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010008 6/1/2018

606 ขออนุมัติจัดซ้ือผ้าก๊อซ 36 '' จ านวน 5 ม้วน เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชา Histochem (1/60)

4,815.00 4,815.00 ตกลงราคา บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด 
เสนอราคา 4,815 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 4,815 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010009 6/1/2018

607 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหารจ านวน 32 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโภชนการคลินิก 1 
รหัสวิชา 684326 วันท่ี 16 มกราคม พ.ศ.2561

1,821.00 1,821.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน
 สาขาท่ี 00083ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
1,821 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,821
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010017 9/1/2018

608 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหารจ านวน 30 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโภชนการคลินิก 1 
รหัสวิชา 684326 วันท่ี 23 มกราคม พ.ศ.2561

1,612.00 1,612.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน
 สาขาท่ี 00083ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
1,612 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,612
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010016 9/1/2018

609 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 16 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับประกอบการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสห
เวชศาสตร์

5,765.60 5,765.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
เสนอราคา 5,765.60 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 5,765.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010024 9/1/2018

หนา้ 55



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

610 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ -
 ส่ง คณบดี รองคณบดีและคณาจารย์เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา 
คร้ังท่ี 1/2561 ในวันท่ี 11 มกราคม พ.ศ.2561

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ  พรหมศิริ เสนอราคา 
2,800 บาท

นายชูชาติ  พรหมศิริ ราคาท่ีตกลงจ้าง
 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010033 10/1/2018

611 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้จ านวน 2 คัน เพ่ือรับส่ง 
แพทย์หญิงจุไรอร อุณหสูต ,อาจารย์อ าไพ นุสสติ ,
อาจารย์รุ่งอรุณ แซ่เอ้ียว รายวิชา 685323 มหศัลย
พยาธิวิทยา 2 ในวันท่ี 29 ม.ค.61

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล  บุญนาค เสนอราคา 
2,800 บาท,นายพงษ์เทพ บุญนาค
 เสนอราคา 2,800 บาท

นายทศพล  บุญนาค ราคา ท่ีตกลงจ้าง
 2,800 บาท,นายพงษ์เทพ บุญนาค 
ราคาตกลงจ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010034 10/1/2018

612 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ - ส่ง
 รศ.ดร.พิไลวรรณ ศิริพฤกษ์พงษ์ มาสอนรายวิชา 
682333 เคมีคลินิก 2 และ 682334 ปฏิบัติการเคมี
คลินิก 2 ในวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ.2561

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

นายทศพล บุญนาค ราคาท่ีตกลงจ้าง 
2,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010036 10/1/2018

613 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับส่ง 
รศ.นพ.สามารถ ภคกษมา มาสอนรายวิชา 682343 
โลหิตวิทยา 2 และ 682344 ปฏิบัติการโลหิตวิทยา 2 
ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ  บุญนาค เสนอราคา
 2,600 บาท

นายพงษ์เทพ นาค ราคาท่ีตกลงจ้าง 
2,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010037 11/1/2018

614 ขออนุมัติซ่อมบ ารุงเก้าอ้ีห้องปฏิบัติการ จ านวน 50 ตัว 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต เสนอ
ราคา 5,000 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010040 12/1/2018

615 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Kyocera 
M2035 จ านวน 6 หลอด

19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เสนอราคา 
19,200 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 19,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061010001 15/1/2018

616 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษพิมพ์และแกนกระดาษกลม เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนในสาขากายภาพบ าบัด

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน) เสนอราคา 3,600 บาท

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน) ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010042 15/1/2018

617 ขออนุมัติผ้าเทปเคลือบกาวชนิดยืดและนีโอเทป เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 683367 
กายภาพบ าบัดทางกีฬา

27,432.66 27,432.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด
เสนอราคา 27,432.66 บาท

บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ  27,432.66 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061010002 15/1/2018

หนา้ 56



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

618 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษพิมพ์ชนิดใช้ความร้อน จ านวน 
20 ม้วน เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนสาขา
กายภาพบ าบัดและใช้กับเคร่ืองตรวจสมรรถภาพปอด

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอราวัณ ไฮเทค จ ากัด 
เสนอราคา 2,140 บาท

บริษัท เอราวัณ ไฮเทค จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 2,140 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010043 15/1/2018

619 ขออนุมัติจัดซ้ือถุงมือแพทย์และท่ีปิดจมูก-ปาก เพ่ือใช้
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนสาขากายภาพบ าบัด

8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด 
เสนอราคา 8,988 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 8,988 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010041 15/1/2018

620 ขออนุมัติซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้อง 406 จ านวน 2
 ตัว

1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด เสนอราคา 1,498 บาท

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 1,498 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010048 17/1/2018

621 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ราย เพ่ือใช้
ส าหรับประกอบการเรียนการสอนรายวิชาบริการโลหิต 2
 (อ.จิราพร)

3,777.10 3,777.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด เสนอราคา 
3,777.10 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
3,777.10 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010051 17/1/2018

622 ขออนุมัติซ่อมตู้ดูดควัน จ านวน 2 ตัว และเดินปล๊ักไฟ 3
 สาย 2 เต้าเสียบพร้อมติดต้ัง

31,565.00 31,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.แล็บเซอร์วิส จ ากัด 
เสนอราคา 31,565 บาท

บริษัท เค.แล็บเซอร์วิส จ ากัดราคาท่ี
ตกลงจ้าง 31,565 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061010003 17/1/2018

623 ขออนุมัติส่ังจ้างซ่อมแซมเคร่ืองท าลายเอกสาร จ านวน 1
 เคร่ือง

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด เสนอ
ราคา 4,000 บาท

บริษัท เมธานนท์ จ ากัด ราคาท่ีตกลง
จ้าง 4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010057 18/1/2018

624 ขออนุมัติจัดซ้ือกะเพราผง จ านวน 1 แพ็ค เพ่ือใช้
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยฯ 
(อ.อุไรภรณ์) กลุ่มผู้หญิง

189.39 189.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมุนไพรท่าพระจันทร์ 
จ ากัด เสนอราคา 189.39 บาท

บริษัท สมุนไพรท่าพระจันทร์ จ ากัด 
ราคา ท่ีตกลงซ้ือ 189.39 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010062 18/1/2018

625 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนรายวิชา
กายภาพบ าบัด          (การนวด) วิราศิณี

1,394.00 1,394.00 เฉพาะเจาะจง Baby Mart นาพร้าวเสนอราคา
1,044 บาท,บางแสนบิวต้ีมาร์ท 
เสนอราคา 350 บาท

Baby Mart นาพร้าวราคาท่ีตกลงซ้ือ 
1,044 บาท,บางแสนบิวต้ีมาร์ท ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 350 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010063 19/1/2018

626 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับส่ง
อาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน 683366 
กายภาพบ าบัดทางกุมารเวชศาสตร์ ฯ ในวันท่ี 9 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล  ภู่ศรี เสนอราคา 
3,200 บาท

นายศุภพล  ภู่ศรี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
3,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010068 20/1/2018

หนา้ 57



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

627 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัส จ านวน 1 คัน เพ่ือใช้
ส าหรับเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานรายวิชา 683366 
กายภาพบ าบัดทางกุมารเวชศาสตร์ ฯในวันท่ี 16 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต 
จ ากัด เสนอราคา 12,000 บาท

บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 12,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061010004 20/1/2018

628 ขออนุมัติซ่อม Piptte จ านวน 8 ตัว 25,359.00 25,359.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน 
จ ากัด เสนอราคา 25,359 บาท

บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง25,359 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061010005 22/1/2018

629 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับประกอบการเรียนการสอนรายวิชาบริการ
โลหิต 2 (อ.สานิตา)

3,777.10 3,777.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด เสนอราคา 
3,777.10 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
3,777.10 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010074 22/1/2018

630 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera TK-174 
และหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera Hp 78 A

17,300.00 17,300.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เสนอราคา 
17,300 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 17,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061010006 22/1/2018

631 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดท าแผลปลอดเช้ือ จ านวน 30 ชุด เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 683367 
กายภาพบ าบัดทางกีฬา (อ.นงนุช)

1,444.50 1,444.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด 
เสนอราคา 1,444.50 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 1,444.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010071 22/1/2018

632 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน 1 
คัน เพ่ือใช้ส าหรับการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติกับ
ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเน้ือจริงในโรงพยาบาล 
ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต 
จ ากัด เสนอราคา 5,000 บาท

บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010075 23/1/2018

หนา้ 58



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

633 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการจัดนิทรรศการ จ านวน 51 
รายการ ในการจัดการประชุมมิติใหม่หอการค้าชลบุรี สู่
เวทีความร่วมมือทุกภาคส่วน ฯ ในวันท่ี 25 มกราคม 
พ.ศ.2561 (อ.ทิษฏยาส ารองจ่าย)

3,569.00 3,569.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจ๋า เสนอราคา 600 บาท
,ร้านMR.D.I.Y.(BANGKOK) 
Co.,Ltd. เสนอราคา 38 บาท
,บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 2,119 บาท,ร้านเอส.เค.ฮาร์ดแวร์
 เสนอรา 72 บาท,ร้านไพรเวชค้า
วัสดุ เสนอราคา 273 บาท,รุ่งรัตน์
 แสงสุข เสนอราคา 200 บาท,ร้าน
เฮ้งย่งไถ่ เสนอราคา 220 บาท,
ร้านถ่ายคล่อง เสนอราคา 47 บาท

ร้านป้ายจ๋า ราคาท่ีตกลงจ้าง 600 บาท
,ร้านMR.D.I.Y.(BANGKOK) Co.,Ltd. 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 38 บาท,บริษัท 
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 2,119 บาท
,ร้านเอส.เค.ฮาร์ดแวร์ ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 72 บาท,ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 273 บาท,รุ่งรัตน์ แสงสุข 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 200 บาท,ร้านเฮ้งย่ง
ไถ่ ราคาท่ีตกลงจ้าง 220 บาท,ร้าน
ถ่ายคล่อง ราคาท่ีตกลงจ้าง 47 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010080 24/1/2018

634 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการจัดท านิทรรศการ จ านวน 10 
รายการ เพ่ือใช้จัดนิทรรศการในการประชุม''มิติใหม่
หอการค้าชลบุรี สู่เวทีความร่วมทุกภาคฯ ในวันท่ี 25 
มกราคม พ.ศ.2561 (อ.ทิษฏยาส ารองจ่าย)

1,751.00 1,751.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน PP Sign Maker & Solution
 เสนอราคา 1,050 บาท,ร้าน 20 
บาท เสนอราคา 150 บาท,บริษัท
 บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เสนอ
ราคา 551 บาท

ร้าน PP Sign Maker & Solution 
ราคาท่ีตกลงจ้าง1,050 บาท,ร้าน 20 
บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 150 บาท,บริษัท
 บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 551 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010079 24/1/2018

635 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหารโภชนบ าบัดจ านวน 28 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 
CLINICAL NUTRITON 1 หัวข้อ ''โรคเบาหวานคร้ังท่ี 1 
ในวันท่ี 30 มกราคม พ.ศ.2561

2,270.50 2,270.50 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน
 สาขาท่ี 00083 เสนอราคา 
2,270.50 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083 เสนอราคา 2,270.50 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010083 25/1/2018

636 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน เพ่ือใช้ส าหรับการจัดโครงการกายภาพบ าบัด
สัมพันธ์คร้ังท่ี 25 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 วันท่ี 10-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต 
จ ากัด เสนอราคา 40,000 บาท

บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จ ากัด 
เสนอราคา 40,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061010009 26/1/2018

หนา้ 59



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

637 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน 1 
คัน เพ่ือใช้ส าหรับการศึกษาดูงานบทบาทของนักกีฬา
และการบาดเจ็บทางการกีฬา ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2561

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต 
จ ากัด เสนอราคา 13,000 บาท

บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 13,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061010008 26/1/2018

638 ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ้างวัสดุโครงการกายภาพบ าบัด
สัมพันธ์คร้ังท่ี 25 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 ประจ าปีการศึกษา 2560 วันท่ี 10 -11 กุมภาพันธ์ 
2561

5,690.00 5,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรเวชค้าวัสดุ จ ากัดเสนอ
ราคา 2,390 บาท,ร้าน Rath 
expart เสนอราคา 3,300 บาท

บริษัท ไพรเวชค้าวัสดุ จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 2,390 บาท,ร้าน Rath 
expart ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010093 26/1/2018

639 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 จ านวน 3.546 ลิตร 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร
เสนอราคา 100 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010088 26/1/2018

640 ขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจ้างค่าวัสดุและถ่ายเอกสารในการจัด
โครงการฝึกปฏิบัติงานกายภาพบ าบัดทางคลินิก 5 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ.
2561 (อ.พรลักษณ์ส ารอง)

1,748.40 1,748.40 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด เสนอราคา 472 บาท,ร้าน 
Leeda copy เสนอราคา
1,276.40 บาท

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 472 บาท,ร้าน Leeda
 copy ราคาท่ีตกลงจ้าง 1,276.40 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010089 26/1/2018

641 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 682321 
วิทยาแบคทีเรียคลินิก

4,911.30 4,911.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด เสนอราคา 
4,911.30 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
4,911.30 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010109 27/1/2018

642 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโปรเจค
ส าหรับนิสิตเทคนิคการแพทย์ (อ.สานิตา)

3,985.75 3,985.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด เสนอราคา 
3,98575 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัดราคา ท่ีตกลงซ้ือ 
3,98575 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010094 27/1/2018

643 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 7 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา
ภูมิคุ้มกันทางการแพทย์

6,070.00 6,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด 
เสนอราคา 6,070 บาท

บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,070 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010101 27/1/2018

644 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 21
 รายการ เพ่ือใช้ส าหรับประกอบการเรียนการสอน
รายวิชาชีวเคมีส าหรับสหเวชศาสตร์ รหัสวิชา 680294

14,525.25 14,525.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด 
เสนอราคา 14525.25 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 14525.25 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061010014 27/1/2018

หนา้ 60



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

645 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 19
 รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนราวิชาเคมี
ส าหรับสหเวชศาสตร์

21,817.30 21,817.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 21,817.30 บาท

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ21,817.30 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061010013 27/1/2018

646 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  จ านวน 
16 รายการ เพ่ือใช้ส าหรับประกอบการเรียนการสอน
รายวิชาวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์ รหัสวิชา 680323
 ส าหรับนิสิตแพทยศาสตร์

8,800.75 8,800.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด 
เสนอราคา 8,800.75 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 8,800.75 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010103 27/1/2018

647 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 3 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคนิคช้ันสูง
ทางพยาธิวิทยา 2/60

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากัด 
เสนอราคา 5,350 บาท

บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ5,350 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010099 27/1/2018

648 ขออนุมัติจัดซ้ืออาหารเล้ียงเช้ือ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคนิคช้ันสูง
ทางพยาธิวิทยา 2/60

1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
เสนอราคา 1,926 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,926 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010097 27/1/2018

649 ขออนุมัติจัดซ้ือสไลด์ฝ้า จ านวน 250 กล่อง เพ่ือใช้
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคนิคช้ันสูง
ทางพยาธิวิทยา 2/60

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด เสนอ
ราคา 12,000 บาท

บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 12,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061010010 27/1/2018

650 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมกระเบ้ืองระเบิดห้องน้ า
นิสิตหญิงช้ัน 3

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ 
เสนอราคา 4,000 บาท

นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010106 27/1/2018

651 ขออนุมัติจ้างซ่อมวัสดุอุปกรณ์ในห้องน้ า จ านวน 5 
รายการ

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ 
เสนอราคา 4,800 บาท

นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 4,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010108 27/1/2018

652 ขออนุมัติจัดซ้ือแผ่น EIECTRODES จ านวน 8 ชุด เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชาการวินิจฉัยและ
รักษาด้วยไฟฟ้า

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.บี. เมดิคอล จ ากัด
เสนอราคา 3,200 บาท

บริษัท พี.เอส.บี. เมดิคอล จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 3,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010096 27/1/2018

653 ขออนุมัติซ่อมเคร่ือง PCR จ านวน 1 เคร่ือง 18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอร่ีส์
 จ ากัด เสนอราคา 18,190 บาท

บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอร่ีส์ 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงจ้าง 18,190 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061010011 27/1/2018

หนา้ 61



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

654 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 4 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาพันธุวิศวกรรม (อ.อุไร
วรรณ)

10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
เสนอราคา 10,272 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ10,272 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061010015 27/1/2018

655 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ือง Water Bath จ านวน 1 งาน 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
เสนอราคา 3,210 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 3,210 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010095 27/1/2018

656 ขออนุมัตจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการเพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนของสาขาเทคนิคการแพทย์ 
รายวิชาวิทยาแบคทีเรียคลินิก 2

2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด เสนอราคา 
2,889 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
2,889 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010107 27/1/2018

657 ขออนุมัติจัดซ้ือเข็ม จ านวน 2 แพ็ค เพ่ือใช้ส าหรับการ
เรียนการสอนในรายวิชาโครงงานวิจัยฯ (อ.ปิยะพงษ์)

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จ ากัด 
เสนอราคา 1,300 บาท

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 1,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010112 29/1/2018

658 ขออนุมัติจัดซ้ือส่ังซ้ือถุงมือแพทย์ จ านวน 25 กล่อง 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด 
เสนอราคา 4,815 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 4,815 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010116 29/1/2018

659 ขออนุมัติจัดซ้ือขาต้ังไปเปต จ านวน 3 อัน 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด 
เสนอราคา 1,284 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 1,284 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010111 29/1/2018

660 ขออนุมัติซ่อมเตียงฝึกยืน แบบใช้ไฟฟ้าพร้อมค่าขนส่ง 
จ านวน 1 เตียง

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.เอส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
เสนอราคา 3,000 บาท

บริษัท วี.เอส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงจ้าง 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010113 29/1/2018

661 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 7 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 682344 
ปฏิบัติการโลหิตวิทยา 2 (อ.สานิตา)

14,700.00 14,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด เสนอราคา 14,700 บาท

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061010016 29/1/2018

662 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 4 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพันธุวิศวกรรม 
(อ.อุไรวรรณ)

9,700.00 9,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.อี.ซัพพลาย 
เสนอราคา 9,700 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.อี.ซัพพลาย 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 9,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010114 29/1/2018

663 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี Carbondioxide 99.9% 29
 kg/Cyl(diptube) จ านวน 2 ขวด

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด เสนอราคา 2,140 บาท

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,140 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010119 30/1/2018

หนา้ 62



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

664 ขออนุมัติจัดจ้างท านวัตกรรมและจัดท าโปสเตอร์ เพ่ือใช้
ส าหรับการน านวัตกรรมเข้าร่วมนิทรรศการแสดงผลงาน 
''''วันนักประดิษฐ์'''' ในวันท่ี 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 (อ.
พิมลพรรณส ารองจ่าย)

4,150.00 4,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน PP Sign Maker & Solution
 เสนอราคา 1,500 บาท,นายธน
ภณ  ปัญญาบุญศิริเสนอราคา 
2,300 บาท,ช อะคริลิค เสนอ
ราคา 350 บาท

ร้าน PP Sign Maker & Solution 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 1,500 บาท,นายธน
ภณ  ปัญญาบุญศิริ ราคาท่ีตกลงจ้าง 
2,300 บาท,ช อะคริลิค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 350 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061010121 31/1/2018

665 ขออนุมัติซ้ือหมึกส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อริโก้ 
Model U31MMPC2503SP และ Model 
U31MMPC4503SP ส าหรับใช้กับเคร่ืองถ่ายเอกสาร
ย่ีห้อริโก้ในส านักงานคณบดีและส านักงานจัดการศึกษา

22,250.00         22,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800061010001 3/1/2561

666 ขออนุมัติซ้ือกล่องใส่ดินสอ จ านวน 30 อัน ส าหรับใส่
อุปกรณ์การเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษ

3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพนกวินช๊อป 12 บาท สาขา
 บางแสน

ร้าน เพนกวินช๊อป 12 บาท สาขา 
บางแสน

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800061010004 3/1/2561

667 ขออนุมัติซ้ือซองใส่อุปกรณ์ จ านวน 30 อัน ส าหรับใส่
อุปกรณ์การเรียนการสอนของอาจารย์ประจ า

3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพนกวินช๊อป 12 บาท สาขา
 บางแสน

ร้าน เพนกวินช๊อป 12 บาท สาขา 
บางแสน

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800061010006 4/1/2561

668 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดห้องเรียน KB201 และ 
KB202 ส าหรับเดือน มกราคม 2561

1,300.00           1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศรี โคตรพัฒน์ นางเพ็ญศรี โคตรพัฒน์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800061010021 5/1/2561

669 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด ห้องเรียน MIT MIT-S1
 MIT-S2 ส าหรับเดือน มกราคม 2561

1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ครองคิด หมู่เท่ียง น.ส.ครองคิด หมู่เท่ียง ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800061010020 5/1/2561

670 ขออนุมัติท าตรายางแบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด
ตัวอักษร 16 น้ิว ด้ามไม้ จ านวน 12 อัน และตรายาง
แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 12 น้ิว 
ด้ามไม้ จ านวน 4 อัน ส าหรับใช้งานภายในคณะ

2,990.00           2,990.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800061010017 5/1/2561

671 ขอจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดตึกอาคารคณะ
วิทยาการสารสนเทศ ช้ัน 3,4,5,6,7 และ 8  ส าหรับเพ่ือ
ท าความสะอาดห้องเรียน ห้องน้ า ห้องประชุม บันได
และทางเดินท้ังท้ังหมด ของอาคาร

20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ประคอง แจ่มมาลีรัตนา น.ส. ประคอง แจ่มมาลีรัตนา ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800061010003 5/1/2561

672 ซ้ือน้ ามันรถเติมจักรยานยนต์ ของคณะ 70.00               70.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800061010018 5/1/2561

หนา้ 63



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

673 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ 1,147,457.73     1,200,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์
 คลีน เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ คลีน
 เซอร์วิส

ราคาต่ าสุด อยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ

PO3800061010004 9/1/2561

674 จ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน  
เดินทางเข้าร่วมประชุมออกข้อสอบการแข่งขัน
คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ คร้ังท่ี14 ในวันท่ี 11 
มกราคม 2561

2,800.00           2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800061010031 9/1/2561

675 ซ้ือเก้าอ้ี ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน จ านวน 75 ตัว 71,250.00         71,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800061010005 10/1/2561

676 ขออนุมัติซ้ือวัสดุสมุดทะเบียนหนังสือรับ จ านวน 13 เล่ม
 และสมุดทะเบียนหนังสือส่ง จ านวน 13 เล่ม ส าหรับใช้
งานภายในส านักงานจัดการศึกษาและส านักงานคณบดี

1,560.00           1,560.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800061010033 12/1/2561

677 ขออนุมัติจ้างเหมายานพานหะ รถ 2 แถว จ านวน 1 คัน
 ส าหรับเดินทางพานิสิต สปป.ลาว ไปต่อวีซ่า ท่ี ตม.ศรี
ราชา วันท่ี 15 ม.ค. 61

500.00             500.00 เฉพาะเจาะจง นายมร ชาวเหนือ นายมร ชาวเหนือ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800061010035 12/1/2561

678 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถจักรยานยนต์ ของคณะ ส าหรับใช้
เติมจักรยานยนต์ของคณะในการรับส่งเอกสารของ
เจ้าหน้าท่ี และใช้งานภายในคณะ

60.00               60.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800061010034 12/1/2561

679 ซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 
KST คร้ังท่ี10-2018

14,867.72         14,867.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800061010006 15/1/2561

680 ขออนุมัติซ้ือสาย LAN ชนิด CAT6 ส าหรับใช้จัดท าสาย 
LAN เช่ือมต่อเครือข่ายภายในอาคารคณะวิทยาการ
สารสนเทศ

8,774.00           8,774.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800061010041 15/1/2561

681 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 3 รายการ ประกอบด้วย หัว 
RJ-45 ตัวผู้ , อุปกรณ์ส าหรับหุ้มหัว RJ-45 , อุปกรณ์
ส าหรับทดสอบคุณภาพสาย LAN ส าหรับใช้จัดท าสาย 
LAN เช่ือมต่อเครือข่ายภายในอาคารคณะวิทยาการ
สารสนเทศ

19,890.00         19,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800061010007 15/1/2561

682 ซ้ือตู้เก็บเอกสาร จ าวน 15 ตู้ 45,000.00         45,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800061010009 16/1/2561

หนา้ 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

683 ขออนุมัติซ้ือวัสดุตะกร้าอเนกประสงค์ทรงกลม 70 ใบ 
และถังขยะพร้อมท่ีเข่ียบุหร่ี จ านวน 1 ใบ ส าหรับใช้ใส่
เคร่ืองเขียนในห้องเรียนและใส่ขยะภายในอาคารคณะ
วิทยาการสารสนเทศ

15,878.80         15,878.80 เฉพาะเจาะจง ซียูดิจิตอลซัพพลาย ซียูดิจิตอลซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800061010011 17/1/2561

684 ขออนุมัติท าลูกกุญแจล็อคเกอร์ ส าหรับใช้งานตู้ล็อค
เกอร์ภายในอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ

120.00             120.00 เฉพาะเจาะจง นายกมล ฉิมพาลี นายกมล ฉิมพาลี ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800061010050 17/1/2561

685 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม (ออลอินวัน) 
จ านวน 350 รีม และ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม
 (Super premium) จ านวน 630 รีม

99,617.00         99,617.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไร้ซ์เปเปอร์ กรุ๊ป หจก. ไร้ซ์เปเปอร์ กรุ๊ป ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800061010010 17/1/2561

686 ขออนุมัติท าลูกกุญแจประตู ส าหรับใช้งานภายในอาคาร
คณะวิทยาการสารสนเทศ

1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกุญแจทอง ร้านกุญแจทอง ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800061010051 17/1/2561

687 จ้างท ากุญแจล้ินชักโต๊ะท างาน จ านวน 2 ชุด 500.00             500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กุญแจทอง ร้าน กุญแจทอง ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800061010055 18/1/2561

688 ขออนุมัติซ้ือ USB-C Digital AV Multiport Adapter 
ส าหรับใช้ในการเช่ือมต่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพาให้
สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ฉายภาพในห้องท่ีมีการ
เรียนการสอน

2,700.00           2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800061010042 18/1/2561

689 จ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ เดินทาง ไป-กลับ
 จาก ม.บูรพา ถึง โรงแรมแกรนเมอร์เคียว กรุงเทพ ใน
วันท่ี 20 มกราคม 2561

2,800.00           2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800061010053 18/1/2561

690 ขออนุมัติซ้ือถังขยะพลาสติกขนาด 60 ลิตร จ านวน 40 
ใบ ส าหรับใช้ใส่ขยะภายในอาคารคณะวิทยาการ
สารสนเทศ

38,092.00         38,092.00 เฉพาะเจาะจง ซียูดิจิตอลซัพพลาย ซียูดิจิตอลซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800061010012 19/1/2561

691 ซ้ือ Headsets จ านวน 61 ชุด ใช้ในการเรียนการสอน 
รายวิชา 88727359 Multimedia Production

48,190.00         48,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800061010013 19/1/2561

692 ซ้ือน้ ามันเติมรถจักรยานยนต์ ของคณะ 50.00               50.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800061010060 19/1/2561

693 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล
ระดับสูง จ านวน 1 เคร่ือง

53,100.00         53,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800061010015 25/1/2561

หนา้ 65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

694 จ้างท าป้ายไวนิล 1 แผ่น ส าหรับใช้ในการจัดนิทรรศการ 
''มิติใหม่หอการค้าชลบุรี สู่เวทีความร่วมมือทุกภาคส่วน 
และ 7 ผลงานนวัตกรรมภายใต้การ MOU กับ
มหาวิทยาลัยบูรพา

300.00             300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ร้าน ตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800061010062 23/1/2561

695 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกเชิงสัญลักษณ์ตรามหาวิทยาลัย 
ส าหรับมอบให้แก่สถาบันพัฒนาครูฯในงานนิเทศสหกิจ
ศึกษา

300.00             300.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800061010071 24/1/2561

696 ขออนุมัติซ้ือสายแปลงสัญญาณภาพเป็น HDMI ส าหรับ
แปลงสัญญาณภาพจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือเช่ือมต่อ
กับพอร์ต HDMI โต๊ะผู้สอน

11,700.00         11,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800061010014 24/1/2561

697 ขออนุมัติซ้ือหนังสือส าหรับประกอบการสอน รายวิชา 
889530 สถาปัตยกรรมองค์การ จ านวน 1 เล่ม

1,530.00           1,530.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800061010070 24/1/2561

698 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา - สถาบันพัฒนาครูฯ 
เพ่ือนิเทศงานสหกิจศึกษา ในวันท่ี 26 ม.ค. 61

3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800061010069 24/1/2561

699 จ้างติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าและเคร่ืองท าน้ าเย็น 1 งาน 8,560.00           8,560.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800061010083 25/1/2561

700 ซ้ือแผ่นขาโต๊ะ จ านวน 2 แผ่น 3,400.00           3,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800061010082 25/1/2561

701 ขอซ้ือโต๊ะประชุม จ านวน 2 ตัว และเก้าอ้ีประชุม จ านวน
 20 ตัว

65,800.00         65,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800061010017 26/1/2561

702 ซ้ือชุดกุญแจพร้อมโซ่คล้องประตู 6 ชุด และ ชุดกุญแจ
คล้องประตูเหล็กช้ันดาดฟ้า จ านวน 1 ชุด

4,220.00           4,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800061010084 25/1/2561

703 จ้างซ่อมเคร่ืองท าน้ าร้อน น้ าเย็น จ านวน 1 เคร่ือง 1,498.00           1,498.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800061010093 26/1/2561

704 ซ้ือน้ ามันรถจักรยานยนต์ ของคณะ 60.00               60.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800061010091 26/1/2561

หนา้ 66



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

705 ขออนุมัติซ้ือหมึกส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อริโก้ 
ส าหรับใช้กับเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อริโก้ในส านักงาน
คณบดี ส านักงานจัดการศึกษา ส านักงานเขต
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก

18,800.00         18,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800061010016 26/1/2561

706 จ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทาง ไปกลับจากสนามบินขอนแก่น และ
เดินทางภายในจังหวัดขอนแก่น ในวันท่ี 5-6 กุมภาพันธ์ 
2561

4,400.00           4,400.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี พันเดช นายมนตรี พันเดช ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800061010125 30/1/2561

707 จ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทาง จาก ม.บูรพาไป สนามบินสุวรรณภูมิ ใน
วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2561 และเดินทางกลับจาก 
สนามบินสุวรรณภูมิ มา ม.มูรพา ในวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 
2561

4,000.00           4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800061010124 30/1/2561

708 ซ้ือเหรีญรางวัล จ านวน 228 เหรีญ 9,120.00           9,120.00 เฉพาะเจาะจง นางสุพัตรา นุตตานนท์ นางสุพัตรา นุตตานนท์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800061010123 30/1/2561

709 จ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ เดินทางไป-กลับ
จากสนามบินขอนแก่น ถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใน
วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2561

2,800.00           2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี พันเดช นายมนตรี พันเดช ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800061010126 30/1/2561

710 ขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ทะเบียน จฉต 858
 ชลบุรี

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/เสนอ
ราคา 400.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061010001 4/1/2561

711 ขอจ้างท าวารสาร คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์/เสนอราคา 
31,500.00 บาท

ร้านชลบุรีการพิมพ์/เสนอราคา 
31,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061010001 5/1/2561

712 ขอจ้างปร้ินตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพงษ์  สิรเวทย์/เสนอราคา 
3,300.00 บาท

นายธนพงษ์  สิรเวทย์/เสนอราคา 
3,300.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061010010 5/1/2561

713 ขอจ้างท าโบว์ชัวขนาด A4 โครงการวันภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ (GIS DAY) ภาคตะวันออกฯ

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีการพิมพ์/เสนอราคา 
12,000.00 บาท

ชลบุรีการพิมพ์/เสนอราคา 12,000.00
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061010002 11/1/2561

หนา้ 67



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

714 จ้างท าวัสดุถุงผ้าประชาสัมพันธ์ โครงการวันภูมิ
สารสนเทศศาสตร์ (GIS Day) ภาคตะวันออกฯ

58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง ปฐมภรณ์  ฤทธ์ิกันโต/เสนอราคา 
58,000.00 บาท

ปฐมภรณ์  ฤทธ์ิกันโต/เสนอราคา 
58,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061010003 11/1/2561

715 ขอซ้ือเอกสารในการจัดโครงการ โครงการวันภูมิ
สารสนเทศศาสตร์ (GIS Day) ภาคตะวันออก

10,600.00 10,600.00 เฉพาะเจาะจง โครงการสารนุกรมไทยส าหรับ
เยาวชนฯ/เสนอราคา 10,600.00 
บาท

โครงการสารนุกรมไทยส าหรับเยาวชน
ฯ/เสนอราคา 10,600.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061010004 12/1/2561

716 ค่าวัสดุจัดนิทรรศการ โครงการวันภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
(GIS Day) ภาคตะวันออก

33,800.00 33,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพดา กรุ๊ป จ ากัด/เสนอ
ราคา 33,800.00 บาท

บริษัท แอพดา กรุ๊ป จ ากัด/เสนอราคา
 33,800.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061010005 12/1/2561

717 ค่าวัสดุจัดนิทรรศการโครงการวันภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
(GIS Day) ภาคตะวันออก

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 1,700.00 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 1,700.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061010024 12/1/2561

718 ค่าวัสดุดอกไม้ โครงการวันภูมิสารสนเทศศาสตร์ (GIS 
Day) ภาคตะวันออก

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณา  เช้ือฮ้อ/เสนอราคา 
5,000.00 บาท

นางวรรณา  เช้ือฮ้อ/เสนอราคา 
5,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061010021 12/1/2561

719 ค่าเอกสารในการจัดโครงการ โครงการวันภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ (GIS Day) ภาคตะวันออก

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลีพร  สุขสุวรรณพร/
เสนอราคา 3,600.00 บาท

นางสาวอัญชลีพร  สุขสุวรรณพร/
เสนอราคา 3,600.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061010022 12/1/2561

720 ขอจ้างพิมพ์โปสเตอร์ โครงการเข้าร่วม ''การประชุม
วิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์แห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 10''

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอด 
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด/เสนอราคา 
1,000.00 บาท

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอด เวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด/เสนอราคา 1,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061010045 25/1/2561

721 ขอซ้ือหมึกพิมพ์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
32,000.00 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
32,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061010007 26/1/2561

722 ขอจ้างเหมาบริการรถยนต์ โครงการเข้าร่วม ''การ
ประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 10''

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภาพ  ย่ังยืน/เสนอราคา 
16,000.00 บาท

นายสุภาพ  ย่ังยืน/เสนอราคา 
16,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061010006 26/1/2561

723 ขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนตืทะเบียน จฉต 858
 ชลบุรี

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/เสนอ
ราคา 400.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061010054 31/1/2561

หนา้ 68



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

724 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ค่าของท่ีระลึก เพ่ือมอบ
ให้แก่อาจารย์พิเศษ ในโครงการประกวดอาจารย์ดีเด่น 
ประจ าปี 2560  ของสถาบันภาษา มอบรางวัลในวันท่ี 5
 ม.ค.61

1,887.00           1,887.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ ากัด สาขาโรบิน
สันชลบุรี

บริษัท บีทูเอส จ ากัด สาขาโรบินสัน
ชลบุรี

PR4000061010009 4/1/2018

725 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เติม
วันท่ี 8 ม.ค. 61 เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
สถาบันภาษา

1,100.00           1,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง PR4000061010010 8/1/2018

726 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง-ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เติม
วันท่ี 1 ก.พ.61 เพ่ือไปรับ-ส่งผู้บริหารและอาจารย์ไป
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เติมรถสถาบัน
ภาษา ขฉ7133

1,000.00           1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสิน ปิโตเลียม จ ากัด บริษัท ชลสิน ปิโตเลียม จ ากัด PR4000061010019 31/1/2018

727 ขออนุมัติจัดจ้างตกแต่งสถานท่ีในโครงการพิธีมอบ
ประกาศนียบัตร ณ โรงแรมเทาทอง วันท่ี 11 ม.ค. 61

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง แฮ็คส์ ออร์แกไนซ์ แฮ็คส์ ออร์แกไนซ์ เน่ืองจากรูปแบบในการตกแต่งตรง
ตามความต้องการและราคาท่ี
เหมาะสม

PR4100061010001 4/1/2018

728 ขออนุมัติจัดซ้ือผลไม้ไหว้พระ,ไหว้ครูทุกวันพฤหัสบดี
ประจ าคณะดนตรีและการแสดง

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

PR4200061010002 3/1/2561

729 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอยประจ าเดือน 
มกราคม

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

PR4200061010003 3/1/2561

730 ขออนุมัติจัดซ้ือวิทยุส่ือสาร 75,600.00 75,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
75,600 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
75,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061010015 8/1/2561

731 ขออนุมัติจัดซ้ือผ้าโอแกนซ่าเพ่ือใช้ในห้องเรียน(ซับเสียง) 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวายทีเคเซ็นเตอร์/3,000 บาท ร้านวายทีเคเซ็นเตอร์/3,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061010017 10/1/2561

732 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษา-เคร่ืองตัดหญ้า 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง แสงอรุณเซอร์วิส/2,500 บาท แสงอรุณเซอร์วิส/2,500 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061010018 10/1/2561

หนา้ 69



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

733 ขออนุมัติจัดซ้ือบัตรตอกพร้อมผ้าหมึกเพ่ือใช้ในการเรียน
การสอนรายวิชา Arts and Creativity

1,893.90 1,893.90 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอ็ม บูรพา 
ซัพพลาย/1,893.90 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอ็ม บูรพา ซัพ
พลาย/1,893.90 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061010016 10/1/2561

734 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในส านักงานและใช้ในการ
เรียนการสอน

6,465.83 6,465.83 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
6,465.83 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
6,465.83 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061010022 11/1/2561

735 ขออนุมัติจัดซ้ือเก้าอ้ีเลคเชอร์รุ่น DT-083 สีด า 179,400.00 179,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์/
179,400 บาท

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์/179,400 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO4200061010001 11/1/2561

736 ขออนุมัติจัดซ้ือหม้อแปลงไฟขนาด 250 KVA 190,000.00 190,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรุธ  สุกใส/190,000 บาท นายนิรุธ  สุกใส/190,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO4200061010002 17/1/2561

737 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืมเพ่ือใช้ในส านักงาน 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คณิศร/2,800 บาท หจก.คณิศร/2,800 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061010028 19/1/2561

738 ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินการติดต้ังระบบไฟฟ้าแรงสูง-
แรงต่ าภายในอาคารปฏิบัติการคณะดนตรีและการแสดง 
(อาคารใหม่)

309,730.00 309,730.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรุธ  สุกใส/309,730 บาท นายนิรุธ  สุกใส/309,730 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO4200061010003 19/1/2561

739 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา(ซ่อมห้องน้ าชาย-หญิง อาคาร
ศิลปกรรมศาสตร์3 ช้ัน 3

4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเสกสรรค์ อะโรคา /4,600 
บาท

นายเสกสรรค์ อะโรคา /4,600 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061010029 19/1/2561

740 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ/2,700 
บาท

นายทวีป สุระประเสริฐ/2,700 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061010032 24/1/2561

741 ขออนุมัติจ้างเหมาเคล่ือนย้าย,ติดต้ังเคร่ืองสแกน
ลายน้ิวมือ,กระจกอลูมิเนียม,พาติช่ัน

9,700.00 9,700.00 เฉพาะเจาะจง นายคมสันต์ ฎูมี/9,700 บาท นายคมสันต์ ฎูมี/9,700 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061010034 24/1/2561

742 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ/2,900 
บาท

นายทวีป สุระประเสริฐ/2,900 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061010035 25/1/2561

หนา้ 70



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

743 ขออนุมัติจ้างจัดท ากระดาษเกียรติบัตร,ซ้ือหูช้าง,กุญแจ
,ป้ัมกุญแจ,เข้าเล่มเอกสาร

2,815.00 2,815.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ /
700 บาท,ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/
1,440 บาท,ร้านอุดมการณ์กุญแจ
 /375 บาท,นายไพรเดช  สุทธิ
เรือง/300 บาท

นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ /700 
บาท,ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/1,440 บาท,
ร้านอุดมการณ์กุญแจ /375 บาท,นาย
ไพรเดช  สุทธิเรือง/300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061010039 29/1/2561

744 ขออนุมัติจัดซ้ือผลไม้ไหว้ครู,ไหว้พระประจ าเดือน
กุมภาพันธ์

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊ียบ ฟลาเวอร์/3,000 บาท ร้านเจ๊ียบ ฟลาเวอร์/3,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061010045 30/1/2561

745 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์เพ่ือรับส่งอาจารย์,
เจ้าหน้าท่ีในการเข้าร่วมโครงการจัดอบรมผู้จัดการศูนย์
นวัตกรรมสร้างสรรค์

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ/5,400 
บาท

นายทวีป สุระประเสริฐ/5,400 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061010042 30/1/2561

746 ขออนุมัติจัดพิมพ์วารสารดนตรีและการแสดง 180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ/180,000 
บาท

น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ/180,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO4200061010005 30/1/2561

747 ขออนุมัติจ้างเหมาก าจัดขยะประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  สุขสมบัติ/3,500 บาท นายสมศักด์ิ  สุขสมบัติ/3,500 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061010050 31/1/2561

748 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์
,เคร่ืองพิมพ์

30,500.00 30,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์/30,500
 บาท

นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์/30,500 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061010048 31/1/2561

749 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบรายวิชา ภาคเรียนท่ี 
2/2560

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061010006 4/1/2018

750 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061010007 7/1/2018

751 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) ไปแนะแนว
ศึกษาต่อเขตพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061010009 9/1/2018

หนา้ 71



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

752 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์เดินทางไปประชุมท่ี 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

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

PR4300061010008 9/1/2018

753 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เดินทางไป
ร่วมงานกีฬา 3 วิทยาเขต ''''จันทบุรีเกมส์''''

6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061010022 17/1/2018

754 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เดินทางไป
ตัดสินประกวดภาพวาดท่ีมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สระแก้ว

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

PR4300061010021 17/1/2018

755 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เพ่ือเข้าประชุม
งานผู้ว่าสัญจร

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

PR4300061010024 26/1/2018

756 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้ปรับอากาศ) ใน
การรับส่งบอร์ดบริหารคณะ

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

PR4300061010026 29/1/2018

757 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้ปรับอากาศ) เพ่ือ
เดินทางเข้าประชุมเสวนาครูแนะแนวจังหวัดสระแก้ว

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061010027 31/1/2018

758 ค่าจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 6 มกราคม 2561 4,000.00           4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร ให้บริการดี มีประสบการณ์ PR4400061010001  5/01/2018

759 จ้างเหมายานพาหนะ ไป - กลับ ระหว่างจังหวัดจันทบุรี
 - กรุงเทพมหานคร

4,000.00           4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร ให้บริการดี มีประสบการณ์ PR4400061010004  9/01/2018

760 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า-ปลาข้างเหลือง) จ านวน 1
 รายการ

6,720.00 6,720.00 เฉพาะเจาะจง คุณอนงค์  ย้ิมละมัย / ราคาท่ี
เสนอ 6,720 บาท

คุณอนงค์  ย้ิมละมัย / ราคาท่ีเสนอ 
6,720 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010012 3/1/2018

761 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 3 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 ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010008 3/1/2018

762 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  39  รายการ 25,584.12 25,584.12 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส  / ราคาท่ีเสนอ 25,584.12
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส  /
 ราคาท่ีเสนอ 25,584.12 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010001 3/1/2018

หนา้ 72



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

763 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า)  จ านวน 3 รายการ 340.00 340.00 เฉพาะเจาะจง  นายนาวิก กล่อมประเสริฐ/ ราคา
ท่ีเสนอ 340 บาท

 นายนาวิก กล่อมประเสริฐ/ ราคาท่ี
เสนอ 340 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010002 3/1/2018

764 ค่าจ้างพิมพ์อ้ิงค์เจ็ทไวนิล จ านวน 2 รายการ ''ส าหรับ
การจัดกิจกรรมวันเด็ก คร้ังท่ี33ประจ าปีงบประมาณ 
2561''

11,342.00 11,342.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
11,342 บาท

 บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 11,342 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010011 3/1/2018

765 วัสดุการเกษตร(วัสดุท่อประปา) จ านวน 11 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 3,790 บาท

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 3,790 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010001 3/1/2018

766 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 ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010013 3/1/2018

767 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเวทีการแสดง ''ส าหรับการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ คร้ังท่ี33 ประจ าปีงบประมาณ
2561'' (รายละเอียดตามใบประกอบเสนอซ้ือ/จ้างดัง
แนบ)

4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 4,700 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 4,700 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010010 3/1/2018

768 วัสดุ-อุปกรณ์ด าน้ า(หมวกด าน้ า) จ านวน 4 ใบ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิราจ ช้อป/ราคาท่ีเสนอ 
7,200 บาท

ร้านมิราจ ช้อป/ราคาท่ีเสนอ 7,200 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010003 3/1/2018

769 ซ้ือสินค้า วัตถุดิบ อุปกรณ์ประกอบการขายและวัสดุ 
จ านวน 10 รายการ เพ่ือน ามาขายและใช้ในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

30,095.25 30,095.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)  / ราคาท่ีเสนอ 
30,095.25 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
 / ราคาท่ีเสนอ 30,095.25 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010005 4/1/2018

770 ซ้ือวัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบการขาย จ านวน 39 
รายการ เพ่ือน ามาท าข้าวกล่องขายในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

4,834.00 4,834.00 เฉพาะเจาะจง นางนกแก้ว / ราคาท่ีเสนอ 4,834
 บาท

นางนกแก้ว / ราคาท่ีเสนอ 4,834 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010003 4/1/2018

771 ซ้ือสินค้า จ านวน 3 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 12,000 
บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ 12,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010004 4/1/2018

772 ซ้ือสินค้า จ านวน 3 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

75,986.05 75,986.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด  / ราคา
ท่ีเสนอ 75,986.05 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด  / ราคาท่ี
เสนอ 75,986.05 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PO7080061010001 9/1/2018

หนา้ 73



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

773 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  5  รายการ 13,171.29 13,171.29 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส  / ราคาท่ีเสนอ 13,171.29
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส  /
 ราคาท่ีเสนอ 13,171.29 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010008 5/1/2018

774 ค่าจ้างตรวจเช็คไมโครโฟนไร้สาย พร้อมค่าบริการ
เปล่ียนวัสดุ จ านวน 2 ตัว

3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค  / ราคาท่ีเสนอ 
3,700 บาท

นิวทาวน์ เทคนิค  / ราคาท่ีเสนอ 
3,700 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010031 5/1/2018

775 ข้าวกล่อง จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาขายให้กับคณะ
บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันท่ี 9 
ม.ค.2561

6,120.00 6,120.00 เฉพาะเจาะจง  นายมาโนช พงษ์วุฒิธรรม/ ราคา
ท่ีเสนอ 6,120 บาท

 นายมาโนช พงษ์วุฒิธรรม/ ราคาท่ี
เสนอ 6,120 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010007 5/1/2018

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

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด  /
 ราคาท่ีเสนอ 3,320 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010009 5/1/2018

777 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010026 5/1/2018

778 ซ้ือแก๊สถังใหญ่  จ านวน  1  รายการ 1,155.00 1,155.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนแก๊สง / ราคาท่ีเสนอ 
1,155 บาท

ร้านบางแสนแก๊สง / ราคาท่ีเสนอ 
1,155 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010006 5/1/2018

779 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดและดูแลสวนของศูนย์เรียนรู้
โลกใต้ทะเล บางแสน ประจ าปีงบประมาณ 2561 งวดท่ี
 2 เดือน พฤศจิกายน 2560

13,327.67 13,327.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.
เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ากัด  / ราคาท่ี
เสนอ 13, 327.67 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 
13, 327.67 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061010002 8/1/2018

780 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ (หน้ากากคร่ึงหน้า, 
หน้ากากอนามัย,แว่นตากันสะเก็ด) เงินรับฝากเงิน
รายได้-ค่าใช้จ่ายศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล

822.00 822.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 822 บาท

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 822 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010036 8/1/2018

781 ซ้ือแสตมป์  จ านวน  1  รายการ 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไปรษณียไทย จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 150บาท

 บริษัท ไปรษณียไทย จ ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 150บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010012 8/1/2018

782 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจ าศูนย์
เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน ประจ าปีงบประมาณ 2561 
งวดท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน 2560

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี
 อินเตอร์การ์ด จ ากัด  / ราคาท่ี
เสนอ 36,000 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี 
อินเตอร์การ์ด จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 
36,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061010001 8/1/2018

หนา้ 74



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

783 ซ้ือสินค้า จ านวน 5 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

8,949.75 8,949.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล
 จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 8,949.75 
บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 8,949.75 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010011 8/1/2018

784 วัสดุการกเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 8,060.00 8,060.00 เฉพาะเจาะจง นางอนงค์  ย้ิมละมัย / ราคาท่ี
เสนอ 8,060 บาท

นางอนงค์  ย้ิมละมัย / ราคาท่ีเสนอ 
8,060 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010045 9/1/2018

785 วัสดุการเกษตร(ฟองน้ ารังไข่) จ านวน 1 รายการ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ท้ายตลาดการเกษตร / ราคาท่ี
เสนอ 2,200 บาท

ท้ายตลาดการเกษตร / ราคาท่ีเสนอ 
2,200 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010044 9/1/2018

786 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010041 9/1/2018

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

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด  /
 ราคาท่ีเสนอ 3,320 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010014 9/1/2018

788 วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 854 บาท

 บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 854 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010043 9/1/2018

789 ซ้ือบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปนิสชินคัพ   จ านวน  1  รายการ 4,823.99 4,823.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ
 4,823.99 บาท

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ ดิสทริ
บิวช่ัน จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 4,823.99
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010015 9/1/2018

790 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 20 รายการ ''
รายละเอียดตามใบประกอบเสนอซ้ือ/จ้างดังแนบ''

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง  / ราคาท่ีเสนอ บาท  / ราคาท่ีเสนอ บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010042 9/1/2018

791 ข้าวกล่อง จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาขายให้กับ
โรงเรียนเทศบาล6 นครเชียงราย จังหวัด เชียงราย

5,220.00 5,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณหนิม / ราคาท่ีเสนอ 
5,220 บาท

ร้านคุณหนิม / ราคาท่ีเสนอ 5,220 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010016 10/1/2018

792 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 ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010051 10/1/2018

หนา้ 75



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

793 ซ้ือสินค้า(พวงกุญแจปลาคละแบบ) จ านวน 1 รายการ 
เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพล คุณอริยะเกษม / ราคา
ท่ีเสนอ 21,000 บาท

นายธีรพล คุณอริยะเกษม / ราคาท่ี
เสนอ 21,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010019 11/1/2018

794 ซ้ือน้ าด่ืมเนสเล่ เพรียวไลท์ จ านวน 2 รายการ เพ่ือ
น ามาขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

6,583.00 6,583.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดนวัต แดร่ีโปรดักส์ จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 6,583 บาท

บริษัท ดนวัต แดร่ีโปรดักส์ จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 6,583 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010021 11/1/2018

795 วัสดุเคร่ืองปรับอากาศ(มอเตอร์พัดลม พร้อมใบพัด 
CARRIER) จ านวน 2 ชุด

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 4,800 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 4,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010054 11/1/2018

796 ซ้ือคุ้กก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร / ราคาท่ี
เสนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010018 11/1/2018

797 ซ้ือพาย,คุ้กก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010017 11/1/2018

798 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ(กาวทาท่อ) 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาท่ี
เสนอ 800 บาท

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ 
800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010052 11/1/2018

799 ซ้ือซาลาเปา จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

1,540.80 1,540.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 1,540.80 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
1,540.80 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010022 11/1/2018

800 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  8  รายการ 20,565.28 20,565.28 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส / ราคาท่ีเสนอ 20,565.28 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / 
ราคาท่ีเสนอ 20,565.28 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010024 12/1/2018

801 ซ้ือวัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบการขาย จ านวน 38 
รายการ เพ่ือน ามาท าข้าวกล่องขายในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

4,845.00 4,845.00 เฉพาะเจาะจง นางนกแก้ว / ราคาท่ีเสนอ 4,845
 บาท

นางนกแก้ว / ราคาท่ีเสนอ 4,845 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010023 12/1/2018

802 น้ าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง  จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010058 12/1/2018

หนา้ 76



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

803 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 ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010025 12/1/2018

804 ซ้ือสินค้า(ข้าวกล่อง) จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขาย
ให้กับโรงเรียนวัดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง

5,040.00 5,040.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช  พงษ์วุฒิธรรม / 
ราคาท่ีเสนอ 5,040 บาท

นายมาโนช  พงษ์วุฒิธรรม / ราคาท่ี
เสนอ 5,040 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010026 15/1/2018

805 วัสดุการเกษตร(ท่อPVC) จ านวน 2 รายการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 3,256 
บาท

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 3,256 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010063 15/1/2018

806 ซ้ือซาลาเปา และขนมจีบ   จ านวน  2  รายการ 3,471.94 3,471.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด  / ราคาท่ี
เสนอ 3,471.94 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ
 3,471.94 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010027 15/1/2018

807 วัสดุไฟฟ้า และปรับอากาศ  จ านวน 3 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 4,500 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 4,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010070 16/1/2018

808 ซ้ือลูกช้ิน  จ านวน  1  รายการ 1,580.00 1,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 1,580 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด  /
 ราคาท่ีเสนอ 1,580 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010028 16/1/2018

809 วัสดุส านักงาน(กระดาษสต๊ิกเกอร์A4)  1 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 1,020 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 1,020 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010069 16/1/2018

810 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง)  จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010071 17/1/2018

811 ซ้ือพาย,คุกก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์  / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์  / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010029 17/1/2018

812 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 8,830.00 8,830.00 เฉพาะเจาะจง นางเอ้ือมเดือน แสงสัตยา / ราคา
ท่ีเสนอ 8,830 บาท

นางเอ้ือมเดือน แสงสัตยา / ราคาท่ี
เสนอ 8,830 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010083 18/1/2018

หนา้ 77



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

813 ซ้ือคุ้กก้ี   จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร  / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร  / ราคาท่ี
เสนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010031 18/1/2018

814 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 ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010084 18/1/2018

815 ค่าจ้างตัดชุดMascotโลมา  จ านวน 2 รายการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภาพรรณ  เสียงสังข์ / 
ราคาท่ีเสนอ 5,500 บาท

นางโสภาพรรณ  เสียงสังข์ / ราคาท่ี
เสนอ 5,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010077 18/1/2018

816 ซ้ือตุ๊กตา จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาเป็นของท่ีระลึก
ให้กับส่ือมวลชนและผู้สนับสนุนโครงการ ''เปิดใจรัก...
การเรียนรู้'' ปีท่ี8 ในวันอังคารท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2561

4,440.50 4,440.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด  / ราคา
ท่ีเสนอ 4,440.50 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด  / ราคาท่ี
เสนอ 4,440.50 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010032 18/1/2018

817 วัสดุการเกษตร และอาหารสัตว์น้ า จ านวน 3 รายการ 2,710.00 2,710.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้ีฮวดสุน / ราคาท่ีเสนอ 
2,710 บาท

ร้านล้ีฮวดสุน / ราคาท่ีเสนอ 2,710 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010081 18/1/2018

818 วัสดุคอมพิวเตอร์(Harddisk) จานบันทึกข้อมูล จ านวน 1
 รายการ

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
 / ราคาท่ีเสนอ 2,500 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 2,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010082 18/1/2018

819 วัสดุการเกษตร(ไข่ไรน้ าเค็ม) จ านวน 1 รายการ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร  / ราคา
ท่ีเสนอ 13,500 บาท

ร้านท้ายตลาดการเกษตร  / ราคาท่ี
เสนอ 13,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010079 18/1/2018

820 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 13 รายการ  ''
รายละเอียดตามใบประกอบเสนอซ้ือ/จ้างดังแนบ''

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง พเยาว์  ดวงสุด / ราคาท่ีเสนอ 
1,490 บาท

พเยาว์  ดวงสุด / ราคาท่ีเสนอ 1,490
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010085 18/1/2018

821 ซ้ือสินค้า(ข้าวกล่อง) จ านวน 4 รายการ เพ่ือน ามาขาย
ให้กับมหาวิทยาลัยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

5,640.00 5,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณหนิม / ราคาท่ีเสนอ 
5,640 บาท

ร้านคุณหนิม / ราคาท่ีเสนอ 5,640 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010030 18/1/2018

822 ซ้ือสินค้าท่ีระลึก จ านวน 3 รายการ เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

16,250.00 16,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัณฑิรา คุณอริยะเกษม  /
 ราคาท่ีเสนอ 16, 250 บาท

นางสาวภัณฑิรา คุณอริยะเกษม  / 
ราคาท่ีเสนอ 16, 250 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010033 19/1/2018

หนา้ 78



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

823 ซ้ือวัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบการขาย จ านวน 34 
รายการ เพ่ือน ามาท าข้าวกล่องขายในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

3,933.00 3,933.00 เฉพาะเจาะจง นางนกแก้ว / ราคาท่ีเสนอ 3,933
 บาท

นางนกแก้ว / ราคาท่ีเสนอ 3,933 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010034 19/1/2018

824 ซ้ือน้ าด่ืมน้ า     จ านวน  2 รายการ 4,669.48 4,669.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล
 จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 4,669.48 
บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 4,669.48 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010036 19/1/2018

825 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง)  จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010088 19/1/2018

826 ซ้ือไอศกรีมวอลล์   จ านวน  9  รายการ 20,964.88 20,964.88 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส  / ราคาท่ีเสนอ 20,964. 88
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส  /
 ราคาท่ีเสนอ 20,964. 88 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010035 19/1/2018

827 วัสดุไฟฟ้า และวัสดุไฟฟ้า จ านวน 3 รายการ 4,750.00 4,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
 / ราคาท่ีเสนอ 4,500 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส  / 
ราคาท่ีเสนอ 4,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010090 19/1/2018

828 วัสดุส านักงาน จ านวน 16 รายการ  (รายละเอียดตามใบ
เสนอซ้ือ/จ้าง ดังแนบ)

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ4,005 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
 / ราคาท่ีเสนอ4,005 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010093 22/1/2018

829 ซ้ืออิชิตัน  จ านวน  1  รายการ 4,410.00 4,410.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน  / ราคาท่ี
เสนอ 4,410 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน  / ราคาท่ีเสนอ 
4,410 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010038 22/1/2018

830 ซ้ือน้ าด่ืมเนสท์เล่เพียวไลฟ์    จ านวน  1  รายการ 1,971.48 1,971.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดนวัต แดร่ีโปรดักส์ จ ากัด 
 / ราคาท่ีเสนอ 1,971.48 บาท

บริษัท ดนวัต แดร่ีโปรดักส์ จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 1,971.48 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010037 22/1/2018

831 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง นายหิรัณย์  มีสบาย / ราคาท่ี
เสนอ 700 บาท

นายหิรัณย์  มีสบาย / ราคาท่ีเสนอ 
700 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010100 23/1/2018

832 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 8 รายการ 920.00 920.00 เฉพาะเจาะจง นายอ าพล เทียนเงิน / ราคาท่ี
เสนอ 920 บาท

นายอ าพล เทียนเงิน / ราคาท่ีเสนอ 
920 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010099 23/1/2018

หนา้ 79



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

833 น้ าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง  จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010101 24/1/2018

834 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010105 26/1/2018

835 วัสดุส านักงาน(หมึกพิมพ์ HP Laserjet C7115A) 
จ านวน 1 กล่อง

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
 / ราคาท่ีเสนอ 2,500 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  / 
ราคาท่ีเสนอ 2,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010110 26/1/2018

836 น้ ามันเช้ือเพลิง-ส าหรับพนักงานรับส่งหนังสือ
(ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 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 ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010104 26/1/2018

837 ซ้ือไอศกรีมวอลล์   จ านวน  4  รายการ 7,392.13 7,392.13 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส  / ราคาท่ีเสนอ 7,392.13 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส  /
 ราคาท่ีเสนอ 7,392.13 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010039 26/1/2018

838 ซ้ือซาลาเปา และขนมจีบ  จ านวน  5  รายการ 5,152.44 5,152.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด  / ราคาท่ี
เสนอ 5,152.44 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ
 5,152.44 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010040 26/1/2018

839 วัสดุปรับอากาศ(รีเลย์ไทเมอร์) จ านวน 1 รายการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010111 26/1/2018

840 ค่าจ้างเปล่ียนถาดรองน้ าท้ิง จ านวน 2 ถาด 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
 จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 4,800 บาท

 บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 4,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010112 26/1/2018

841 ซ้ือลูกช้ิน  จ านวน  2  รายการ 6,024.00 6,024.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 6,024 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด  /
 ราคาท่ีเสนอ 6,024 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061010041 26/1/2018

842 วัสดุส านักงาน(กระดาษการ์ดมัลติฟังค์ช่ัน เคลือบด้าน 
200 แกรม)   จ านวน  10 ห่อ

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 1,850 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 1,850 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010115 29/1/2018

หนา้ 80



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

843 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 7 รายการ ''
รายละเอียดตามใบประกอบเสนอซ้ือ/จ้าง ดังแนบ''

14,900.00 14,900.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านโอเช่ียน อะแควเร่ียม/ ราคาท่ี
เสนอ 14,640 บาท

 ร้านโอเช่ียน อะแควเร่ียม/ ราคาท่ี
เสนอ 14,640 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010116 29/1/2018

844 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(ยาเหลืองญ่ีปุ่น) จ านวน
 1 รายการ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดีฟาร์มาซี / ราคาท่ีเสนอ 
1,900 บาท

ร้านสวัสดีฟาร์มาซี / ราคาท่ีเสนอ 
1,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010117 29/1/2018

845 อาหารสัตว์น้ า(ปลาข้างเหลือง) จ านวน 60 กิโลกรัม 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง คุณอนงค์  ย้ิมละมัย  / ราคาท่ี
เสนอ 3,600 บาท

คุณอนงค์  ย้ิมละมัย  / ราคาท่ีเสนอ 
3,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010127 30/1/2018

846 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า)  จ านวน 2 รายการ 8,060.00 8,060.00 เฉพาะเจาะจง นางเอ้ือมเดือน แสงสัตยา / ราคา
ท่ีเสนอ 8,060 บาท

นางเอ้ือมเดือน แสงสัตยา / ราคาท่ี
เสนอ 8,060 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010128 30/1/2018

847 น้ าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010122 30/1/2018

848 ค่าจ้างซ่อมวัสดุไฟฟ้า(มอเตอร์ป๊ัมน้ า) จ านวน 1 ลูก 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีซ่อมไทย  / ราคาท่ีเสนอ 
4,800 บาท

ร้านศรีซ่อมไทย  / ราคาท่ีเสนอ 4,800
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010126 30/1/2018

849 หนังสือพิมพ์(ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561)  จ านวน 2
 รายการ

560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร  / ราคาท่ีเสนอ 560 
บาท

ร้านเกษากร  / ราคาท่ีเสนอ 560 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010132 31/1/2018

850 ค่าจ้างเหมาบริการจัดแสดงโชว์ Mermaids Star, 
Thailand ระหว่างวันท่ี 16-18 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 3
 วัน

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณฐาปนา วิญญูวณิช/ ราคาท่ี
เสนอ 24,000 บาท

คุณฐาปนา วิญญูวณิช/ ราคาท่ีเสนอ 
24,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061010131 31/1/2018

851 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010002 3/1/2561

852 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010001 3/1/2561

หนา้ 81



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

853 ขอถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโรงพยาบาล 6,137.00 6,137.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010008 9/1/2561

854 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองฟอกเลือดไต
เทียม Fresenius รุ่น4008S No.9 หมายเลขอนุกรม 
5VCAY479

53,100.00 53,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010002 3/1/2561

855 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา Carbocysteine 100 mg/5 ml syr 60
 ml (Amicof) จ านวน 500 ขวด

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สามัคคีเภสัช จ ากัด บริษัท สามัคคีเภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061120206 3/1/2561

856 ซ้ือ MAGNesium sulfate 50% inj 2 ml จ านวน 20 
กล่อง,Ivermectin 6 mg tab (Vermectin) จ านวน 5 
กล่อง,Hydrocortisone 1% cream 5 gm (Hytisone)
 จ านวน 100 หลอด

12,970.00 12,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010011 3/1/2561

857 ซ้ือ Transpore 1x10 yds (พลาสเตอร์ใส ขนาด 1 น้ิว) 
จ านวน 100 กล่อง

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010009 3/1/2561

858 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 6 รายการ 
ตามเอกสารแนบ

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท 
จ ากัด

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010010 3/1/2561

859 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 0.00 0/1/1900 0/1/1900
860 1.Escitalopram 10 mg tab (Esidep10) 100 กล่อง 0.00 0/1/1900 0/1/1900

861 2. Ditiazem 120 mg cap(Cascor XL) 50 กล่อง 62,488.00 62,488.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010014 3/1/2561

862 ขออนุมัติซ่อมแซมกระเบ้ืองอ่อนและติดต้ังเสาสัญญาณ-
จราจร

48,720.00 48,720.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน นางณัฐสุดา มะโนม่ัน คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010001 3/1/2561

863 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ประจ าเดือน
มกราคม 2561

250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ จีโนมิค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ จีโนมิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010004 4/1/2561

หนา้ 82



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

864 จ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์ 350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ 
จ ากัด

บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010003 4/1/2561

865 ซ้ือ Dextran 40 in N.S.S 500 ml จ านวน 30 ขวด 12,750.00 12,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010036 4/1/2561

866 ซ้ือ Nebivolol 5 mg tab (Nebilet) จ านวน 150 กล่อง 83,992.50 83,992.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010035 4/1/2561

867 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010019 4/1/2561

868 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 5 รายการ 
ตามเอกสารแนบ

52,119.70 52,119.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010015 4/1/2561

869 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา Varicella 0.5 ml(varilrix)(อีสุกอีใส) 
100 vial

80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010016 4/1/2561

870 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 8,520.00 8,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010018 4/1/2561

871 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 
ตามเอกสารแนบ

56,496.00 56,496.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010017 4/1/2561

872 บริการดูแลซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไกเนติค เอ็มเอ็มเอส เอ็น
เตอร์ไพรส์ จ ากัด

บริษัท ไกเนติค เอ็มเอ็มเอส เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010012 10/1/2561

873 ซ้ือ IV Catheter #20Gx1.1/4 น้ิว (เซอร์โฟล์ไอวีแคท
ใส) จ านวน 30 กล่อง , IV Catheter #24Gx3/4 น้ิว 
จ านวน 30 กล่อง

54,570.00 54,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010040 5/1/2561

หนา้ 83



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

874 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010057 8/1/2561

875 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010059 8/1/2561

876 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,240.00 9,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010058 8/1/2561

877 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010060 8/1/2561

878 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010054 8/1/2561

879 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010061 8/1/2561

880 สอบเทียบ Calibation จ านวน 66 เคร่ือง 98,000.23 98,000.23 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิส
เท็มส์ จ ากัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010007 8/1/2561

881 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล โซลูช่ันส์ จ ากัด บริษัท เมดิคอล โซลูช่ันส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010066 8/1/2561

882 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 32,800.00 32,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010063 8/1/2561

883 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 36,200.00 36,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010053 8/1/2561

หนา้ 84



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

884 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 47,270.00 47,270.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010056 8/1/2561

885 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 54,800.00 54,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010062 8/1/2561

886 ซ้ือยา จ านวน 1 รายการ 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010068 8/1/2561

887 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010055 8/1/2561

888 ขออนุมัติติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 18,000 btu ท่ีห้อง
ทันตกรรม

26,350.00 26,350.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010010 9/1/2561

889 ขออนุมัติติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศติดผนัง ขนาด 24,000
 btu พร้อมค่าถอดย้ายและท่อส่วนเกิน

195,888.00 195,888.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010009 9/1/2561

890 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

PR8000061010081 9/1/2561

891 ซ้ือ CefAZolin 1 gm inj (Cefazol) จ านวน 100 กล่อง 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010080 9/1/2561

892 ซ้ือ Iopromide 370 mg/50 ml (Ultravist 370) 
จ านวน 25 กล่อง

97,637.50 97,637.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010079 9/1/2561

893 ซ้ือ N.S.S 0.9% 250 ml จ านวน 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

PR8000061010074 9/1/2561

หนา้ 85



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

894 ซ้ือ Sitagliptin+Metformin 50+500 mg tab 
(Janumet) จ านวน 80

89,965.60 89,965.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010075 9/1/2561

895 ซ้ือ Testosterone 40 mg cap (Andriol) จ านวน 50 
กล่อง

46,438.00 46,438.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010070 9/1/2561

896 ซ้ือ Venlafaxine 37.5 mg cap (Efexor XR) จ านวน 
25 กล่อง

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010073 9/1/2561

897 ซ้ือ Vitamin D2 20000 iu cap 
(Calciferol,Ergocalciferol) จ านวน 50 กล่อง

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010072 9/1/2561

898 ซ้ือ Micropore 1x10 yds (พลาสเตอร์กระดาษ ขนาด 
1 น้ิว) จ านวน 50 กล่อง

22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010069 9/1/2561

899 จ้างตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าท้ิง 15,622.00 15,622.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010019 17/1/2561

900 ซ้ือล้อแป้น 8 น้ิว 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010093 10/1/2561

901 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทยื 1 ชนิด 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010090 10/1/2561

902 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ ขนาด 6 คิว 6,163.20 6,163.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010097 10/1/2561

903 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 62,081.40 62,081.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010085 10/1/2561

หนา้ 86



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

904 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 161,784.00 161,784.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010011 10/1/2561

905 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 7,564.90 7,564.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010099 10/1/2561

906 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 9,309.00 9,309.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010089 10/1/2561

907 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 86,625.00 86,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010088 10/1/2561

908 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 9,100.00 9,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010086 10/1/2561

909 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 98,654.00 98,654.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010091 10/1/2561

910 ซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองมือแพทย์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีนิ พลัส แอนด์ ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษัท วีนิ พลัส แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010098 10/1/2561

911 ซ้ือ Elastomull 1x4.5 yds (Easifix) จ านวน 100 
กล่อง , Fixomull 6x10 yds จ านวน 24 กล่อง

59,628.96 59,628.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010087 10/1/2561

912 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพี เมดิคอล เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท เอสพี เมดิคอล เซอร์วิส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010109 11/1/2561

913 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟุคุโชว์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

บริษัท ฟุคุโชว์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010108 11/1/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

914 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 40,800.00 40,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010111 11/1/2561

915 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010116 11/1/2561

916 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010114 11/1/2561

917 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 486,850.00 486,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010013 11/1/2561

918 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 ชนิด 40,440.01 40,440.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010107 11/1/2561

919 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 ชนิด 67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010115 11/1/2561

920 ซ้ือวัสดุห่อเคร่ืองมือ 19,773.60 19,773.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010110 11/1/2561

921 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 130,000.00 130,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010015 11/1/2561

922 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 268,784.00 268,784.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010016 11/1/2561

923 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 419,868.00 419,868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010014 11/1/2561

หนา้ 88



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

924 ซ้ือซองบรรจุเวชภัณฑ์ 12,679.50 12,679.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิมม์ จ ากัด บริษัท ซิมม์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010112 11/1/2561

925 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 92,400.00 92,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010123 12/1/2561

926 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 31,640.00 31,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010128 12/1/2561

927 ขออนุมัติจ้างท าบัตรประจ าตัวผู้ป่วย จ านวน 5,000 ชุด 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็นเค เพาเวอร์ฟูล จ ากัด บริษัท ซีเอ็นเค เพาเวอร์ฟูล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010021 17/1/2561

928 ซ้ือแก๊สหุงต้ม 17,325.00 17,325.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส บางแสนแก๊ส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010143 15/1/2561

929 จ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ 43,600.00 43,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010030 18/1/2561

930 จ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ และจัดบอร์ดนิทรรศการ 23,807.50 23,807.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010024 18/1/2561

931 ซ้ือ Acyclovir 250 mg/5 ml inj (Vilerm) จ านวน 
300 Vial

54,570.00 54,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010164 15/1/2561

932 ซ้ือ Analgesic cream 30 gm (Flanil) จ านวน 1000 
หลอด

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010169 15/1/2561

933 ซ้ือ Berodual Inhaler 10 ml (200 dose) จ านวน 
200 ชุด

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010148 15/1/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

934 ซ้ือ Bimatoprost 0.01% e.d 3 ml (Lumigan) 
จ านวน 200 ขวด

41,944.00 41,944.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010154 15/1/2561

935 ซ้ือ Brinzolamide 1% e.d 5 ml (Azopt) จ านวน 50 
ขวด

19,367.00 19,367.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010149 15/1/2561

936 ซ้ือ Cetirizine 10 mg tab (Ormist) จ านวน 200 กล่อง 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010162 15/1/2561

937 ซ้ือ Clonazepam 0.5 mg (PreNARpil) จ านวน 15 
กล่อง , Clonazepam 2 mg (PREnarpil) จ านวน 10 
กล่อง

9,250.00 9,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010168 15/1/2561

938 ซ้ือ DexTROmethorphan 15 mg(Eifcof-G) จ านวน 
50 กล่อง,CephaLEXin 250 mg cap (Cephalex) 
จ านวน 100 กล่อง

23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010167 15/1/2561

939 ซ้ือ Ezetimibe 10+Simvastatin 40 mg (Vytorin) 
จ านวน 60 กล่อง

31,265.40 31,265.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010150 15/1/2561

940 ซ้ือ FeXofenADine 60 mg (Fenafex) จ านวน 300 
กล่อง

63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010163 15/1/2561

941 ซ้ือ Finasteride 5 mg tab (Firide) จ านวน 540 กล่อง 80,892.00 80,892.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010165 15/1/2561

942 ซ้ือ Gabapentin 300 mg (Gabutin) จ านวน 200 
กล่อง

83,460.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010166 15/1/2561

943 ซ้ือ Hydrocortisone 10 mg tab (Cortef) จ านวน 30
 ขวด

34,026.00 34,026.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010152 15/1/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

944 ซ้ือ Lopinavir 100+ Ritonavir 25 tab (Aluvia) 
จ านวน 50 ขวด

74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010158 15/1/2561

945 ซ้ือ Nicardipine 10 mg/10 ml inj (Cardepine) 
จ านวน 30 กล่อง

76,398.00 76,398.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010159 15/1/2561

946 ซ้ือ Piperacillin4+Tazobactam 0.5 g inj 
(Tazocin,Astaz-p) จ านวน 300 Vial

41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010160 15/1/2561

947 ซ้ือ Prednisolone 5 mg tab (Predsomed) จ านวน 
50 กล่อง

17,494.50 17,494.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010153 15/1/2561

948 ซ้ือ Rivastigmine 27 mg/15 cm (Exelon patch15) 
จ านวน 20 box

74,193.80 74,193.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010161 15/1/2561

949 ซ้ือ Sevoflurane 250 ml inj (Sevorane) จ านวน 15
 ขวด

98,065.50 98,065.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010147 15/1/2561

950 ซ้ือ Syringe Dispos.3ml(unlock) จ านวน 150 กล่อง,
Syringe Dispos.3ml(lock) จ านวน 12 กล่อง,Syringe
 Dispos.10ml(lock) จ านวน 12 กล่อง

28,376.40 28,376.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010129 15/1/2561

951 ซ้ือ Tears2 Natear 10 ml (HPML 0.3% Pre) จ านวน
 1500 ขวด

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010151 15/1/2561

952 ซ้ือขม้ินชัน 400 mg cap (บริสเตอร์ 60 cap) จ านวน 
1500 กล่อง

75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษ์สุข จ ากัด บริษัท รักษ์สุข จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010157 15/1/2561

953 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 ชนิด 10,357.60 10,357.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010144 15/1/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

954 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010130 15/1/2561

955 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 42,980.00 42,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอรา
ทอรีส์ จ ากัด

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010171 15/1/2561

956 ขออนุมัติซ้ือHeadgear Silicone reusable จ านวน 5 
ช้ิน

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010145 15/1/2561

957 ขอซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,535.00 1,535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010174 16/1/2561

958 ซ้ือN.S.S0.9%100ml จ านวน 5000 ขวด,D10W500ml
 จ านวน 100 ขวด,Cc 
Medroxyprogesterone150mg/3ml(DEPO) จ านวน 
300 Vial/ขวด

85,850.00 85,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวย
เภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010173 16/1/2561

959 จ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารวิจัยทางการ
แพทย์

385,500.00 385,500.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จ ากัด บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010018 16/1/2561

960 ขอซ่อมเคร่ืองมือทางการแพทย์ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010175 16/1/2561

961 ขออนุมัตซ้ือ Syringe for injector จ านวน 200 Set 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สีมา-เมดิก จ ากัด บริษัท สีมา-เมดิก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010183 17/1/2561

962 ขออนุมัติซ้ือ CT Y connecting Tube with Dual 
Check Valve จ านวน 50 ช้ิน

17,250.00 17,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สีมา-เมดิก จ ากัด บริษัท สีมา-เมดิก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010182 17/1/2561

963 ขออนุมัติซ้ือ Diasteril 6L. จ านวน 20 แกลลอน 35,160.00 35,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010184 17/1/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

964 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 1 เคร่ือง 11,070.00 11,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทร
นิกส์ จ ากัด

บริษัท เมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทรนิกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010179 17/1/2561

965 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 494,340.00 494,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010023 17/1/2561

966 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 77,992.30 77,992.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010176 17/1/2561

967 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 128,400.00 128,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010020 17/1/2561

968 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 353,100.00 353,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010022 17/1/2561

969 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 47,144.00 47,144.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010177 17/1/2561

970 ขอซ้ือถ่านกระดุมส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010190 18/1/2561

971 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 167,187.50 167,187.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010026 18/1/2561

972 ขออนุมัติซ้ือข้อเข่าชนิดท่ีส่วนรับน้ าหนักไม่สามารถ
เคล่ือนไหวได้ จ านวน 2 ชุด

150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010028 18/1/2561

973 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 9 รายการ 110,600.00 110,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010025 18/1/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

974 ขออนุมัติซ้ือน้ ายาส าหรับเคร่ืองล้างจานอัตโนมัติ 23,486.50 23,486.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010202 18/1/2561

975 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับผ่าตัด
ศัลยกรรมกระดูกเปล่ียนข้อเข่าท้ังสองข้าง จ านวน 7 
รายการ รายการตามเอกสารแนบ

158,560.00 158,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010029 18/1/2561

976 ขออนุมัติซ้ือแก๊สหุงต้ม ขนาด 15 กิโลกรัม 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส บางแสนแก๊ส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010199 18/1/2561

977 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

PR8000061010198 18/1/2561

978 ซ้ือ Bethanechol 10 mg (Ucholine) จ านวน 50 
กล่อง

34,775.00 34,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010210 18/1/2561

979 ซ้ือ DicloXACillin 250 mg cap (GPO Diclox) จ านวน
 150 กล่อง, Atropine 0.6 mg/1 ml (Atropine 
sulfate) จ านวน 300 amp

80,175.00 80,175.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010207 18/1/2561

980 ซ้ือ Doxazosin 4 mg (CARDOXA) จ านวน 350 กล่อง 22,750.00 22,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010204 18/1/2561

981 ซ้ือ Fluoxetine 20 mg จ านวน 50 กล่อง 3,798.50 3,798.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010208 18/1/2561

982 ซ้ือ Oxybutynin 5 mg tab (Diutropan) จ านวน 50 
กล่อง

37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010206 18/1/2561

983 ซ้ือ Polidocanol 1% 2 ml inj (Aethoxysdlerol) 
จ านวน 10 กล่อง

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010203 18/1/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

984 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 153,224.00 153,224.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010027 18/1/2561

985 ขออนุมัติซ้ือ EZ BAG (IIWAY) (ถุงบรรจุอาหารทางสาย)
 จ านวน 4,000 ใบ

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010201 18/1/2561

986 ซ้ือ Azilsartan medoxomil 40 mg tab (Edarbi) 
จ านวน 200 กล่อง

97,798.00 97,798.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010221 19/1/2561

987 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 494,500.50 494,500.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010033 19/1/2561

988 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

PR8000061010216 19/1/2561

989 ซ้ือ Bisacodyl 5 mg tab จ านวน 20 กล่อง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010217 19/1/2561

990 ซ้ือ Bupivac 0.5% 10 ml Polyamp (Marcaine) 20 
กล่อง

9,309.00 9,309.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010223 19/1/2561

991 ซ้ือ Cyclosporine 25 mg (Equoral 25) จ านวน 20 
กล่อง

19,902.00 19,902.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010220 19/1/2561

992 ซ้ือ DTPa+IPV+HIB+HB (Hexaxim) จ านวน 50 Vial 69,015.00 69,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010228 19/1/2561

993 ซ้ือ Diltiazem 120 mg cap (Cascor XL) จ านวน 50 
กล่อง

16,478.00 16,478.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010219 19/1/2561

หนา้ 95



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

994 ซ้ือ Gabapentin 100 mg (Gabutin) จ านวน 300 
กล่อง , FluCONazole 200 mg (Flucozole) จ านวน 
10 กล่อง

82,390.00 82,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010218 19/1/2561

995 ซ้ือ Hepatitis A 80 u/0.5 ml (Avaxim) จ านวน 50 
dose

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010225 19/1/2561

996 ซ้ือ LeuPROrelin 11.25 mg inj (Enantone) จ านวน 
10 BOX

77,992.30 77,992.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010222 19/1/2561

997 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

PR8000061010226 19/1/2561

998 ซ้ือ Pantoprazole 40 mg inj (Controloc,Pantoval)
 จ านวน 200 Vial

12,626.00 12,626.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010224 19/1/2561

999 ซ้ือ Racecadortil 30 mg pwd (Hidrasec) จ านวน 20
 กล่อง

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010227 19/1/2561

1000 ซ้ือ Seretide S25+F125mcg/P Evohaler 120 dose
 จ านวน 300 ชุด

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010230 19/1/2561

1001 ซ้ือ Tears3 Naturale Tears (HPML 0.3%-0.8 ml/
อัน) จ านวน 600 กล่อง

87,312.00 87,312.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010233 19/1/2561

1002 ซ้ือ Terramycin ophth oint 3.5 gm จ านวน 4 กล่อง 11,641.60 11,641.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010232 19/1/2561

1003 ซ้ือ Vitamin B12 500 mcg tab (Mecze) จ านวน 
2000 กล่อง

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010215 19/1/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1004 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,370.50 3,370.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010240 19/1/2561

1005 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010239 19/1/2561

1006 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 144,450.00 144,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010034 19/1/2561

1007 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 181,258.00 181,258.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010035 19/1/2561

1008 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 465,664.00 465,664.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010032 19/1/2561

1009 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 479,895.00 479,895.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010031 19/1/2561

1010 ซ้ือ BPM4+PL 10 tab (Nasotapp) จ านวน 60 กล่อง
 ,Clobetasol Pro.0.05% cream 5 gm (Cobesol) 
จ านวน 200 หลอด

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010214 19/1/2561

1011 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,276.00 7,276.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุทธากร สไตล์ จ ากัด บริษัท วุทธากร สไตล์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010242 21/1/2561

1012 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010243 21/1/2561

1013 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1 ชนิด 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณดี  ชะโรจน์บวร นางวรรณดี  ชะโรจน์บวร คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010244 21/1/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1014 ขอถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโรงพยาบาล 5,247.50 5,247.50 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010246 22/1/2561

1015 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเช้ือไปท าลาย 1,811.25 1,811.25 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010036 22/1/2561

1016 ซ้ือ Dexlansoprazole 60 mg cap (Dexilant) จ านวน
 50 กล่อง

81,534.00 81,534.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010260 22/1/2561

1017 ซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Harddisk) 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010250 22/1/2561

1018 ซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์ จ านวน 5 ชนิด 67,000.00 67,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญชูเฮาส์ ห้างหุ้นส่วนสามัญชูเฮาส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010254 22/1/2561

1019 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 128,400.00 128,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010044 22/1/2561

1020 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 486,850.00 486,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010043 22/1/2561

1021 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 132,680.00 132,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010042 22/1/2561

1022 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 173,768.00 173,768.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010038 22/1/2561

1023 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 191,637.00 191,637.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010040 22/1/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1024 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 457,425.00 457,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010037 22/1/2561

1025 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 462,000.00 462,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010039 22/1/2561

1026 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 128,400.00 128,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010045 22/1/2561

1027 ขอซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 80,319.00 80,319.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010263 23/1/2561

1028 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 81,534.00 81,534.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010271 23/1/2561

1029 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010269 23/1/2561

1030 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,469.00 9,469.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010270 23/1/2561

1031 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010266 23/1/2561

1032 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010268 23/1/2561

1033 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010265 23/1/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1034 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 42,500.00 42,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010267 23/1/2561

1035 ขออนุมัติซ้ือ PRO-FLOW SENSOR จ านวน 20 ช้ิน 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010283 23/1/2561

1036 ซ้ือGauze pad 4x4 (Blue Line) 10 ช้ิน จ านวน 500 
ซอง

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010278 23/1/2561

1037 ซ้ือGlove disposible Sterile#L(คู่)จ านวน 300 คู่,
Glove disposible Sterile#M(คู่) จ านวน 300 คู่,
Glove disposible Sterile#S(คู่) จ านวน 300 คู่

6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010275 23/1/2561

1038 ซ้ือKnee SP-ไม่มีแกน #L จ านวน 36 ช้ิน , Knee SP-
ไม่มีแกน #M จ านวน 36 ช้ิน

18,874.80 18,874.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010280 23/1/2561

1039 ซ้ือSilicone Flat Drain 10mm จ านวน 30 เส้น,
Silicone Reservoir 400cc จ านวน 12 ชุด,Silicone 
reservoir 200cc จ านวน 12 ชุด

17,760.00 17,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010277 23/1/2561

1040 ซ้ือStomadress Plus/Transparent จ านวน 3 กล่อง,
Stomahesive Paste 2 OZ. จ านวน 30 หลอด,
Stomahesive Powder 1 OZ. จ านวน 30 ขวด

21,455.64 21,455.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010276 23/1/2561

1041 ซ้ือTri-flow incentive spirometer จ านวน 2 ลัง 11,280.00 11,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010279 23/1/2561

1042 ซ้ือผ้าซับเลือดขนาด 18''x18'' จ านวน 120 แพ็ค 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010281 23/1/2561

หนา้ 100



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1043 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 8 รายการ 
ตามเอกสารแนบ

44,720.00 44,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010282 23/1/2561

1044 ขอซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 83,428.00 83,428.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010264 23/1/2561

1045 ซ้ือGlucostrip (Accu-Chek) AC PERFORMA STRIP 
50 PC จ านวน 100 กล่อง/BOX

65,805.00 65,805.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010289 24/1/2561

1046 ซ้ือกระดาษเช็ดมือแบบยาว 72,000.72 72,000.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010286 24/1/2561

1047 ซ้ือยาDiosmin 450+Hesperidin 50 mg tab (Daflon)
 จ านวน 350 กล่อง

96,621.00 96,621.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010303 24/1/2561

1048 ซ้ือยาTraMADol 37.5+Para 325 mg tab (Ultracet) 
จ านวน 245 กล่อง

99,617.00 99,617.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010302 24/1/2561

1049 ซ้ือยาYeast S.boulardii 282.5 mg (Bioflor 250) 
จ านวน 10 กล่อง

5,093.20 5,093.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010301 24/1/2561

1050 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010290 24/1/2561

1051 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010287 24/1/2561

1052 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3 รายการ 19,407.66 19,407.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010288 24/1/2561

หนา้ 101



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1053 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 45,421.50 45,421.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010297 24/1/2561

1054 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 82,390.00 82,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010299 24/1/2561

1055 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 95,100.00 95,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010295 24/1/2561

1056 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 424,683.00 424,683.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010047 24/1/2561

1057 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 465,450.00 465,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010046 24/1/2561

1058 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์
 จ ากัด

บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010292 24/1/2561

1059 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด บริษัท ยูนีซัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010298 24/1/2561

1060 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010294 24/1/2561

1061 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010307 25/1/2561

1062 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,576.50 9,576.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010308 25/1/2561

หนา้ 102



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1063 ขอถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโรงพยาบาล 7,272.00 7,272.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010306 25/1/2561

1064 ซ้ือAspirin 25/Dipyri 200 (Aggrenox) จ านวน 50 ขวด 49,755.00 49,755.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010321 25/1/2561

1065 ซ้ือSuavi#1 CT/40 (Novasorb A140R-90) จ านวน 
12 โหล , Cotton Ball Sterile In Blister 8 PC (ส าลี
ก้อนแบบแห้ง) จ านวน 90 Pack

18,939.00 18,939.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010317 25/1/2561

1066 ซ้ือSuction Control 50 cm #14 จ านวน 7000 เส้น 79,800.00 79,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010316 25/1/2561

1067 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010324 25/1/2561

1068 ซ้ือผ้าซับเลือดขนาด 18''x18'' จ านวน 500 แพ็ค 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010314 25/1/2561

1069 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 91,800.00 91,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010312 25/1/2561

1070 ซ้ือหลอดเก็บเสมหะ Mucus No.12 จ านวน 100 set , 
หลอดเก็บเสมหะ Mucus No.14 จ านวน 100 set

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010311 25/1/2561

1071 ซ้ือเคร่ืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010048 25/1/2561

1072 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 26,364.80 26,364.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010305 25/1/2561

หนา้ 103



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1073 ซ้ือกระดาษบันทึกผลส าหรับเคร่ืองวัดความดันโลหิต 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัช อิน เทค จ ากัด บริษัท ทัช อิน เทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010319 25/1/2561

1074 สต๊ิกเกอร์ฉลากยาพิมพ์ตราสถาบัน (สีเขียว) ขนาด 8x6 
cm (1000/ห่อ) จ านวน 500000 ดวง

95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลูก้า เทค จ ากัด บริษัท พลูก้า เทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010050 26/1/2561

1075 ซ้ือยาAugmentin 1 gm tab (A875+C125) 
(Cavumox) จ านวน 800 กล่อง

98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010357 26/1/2561

1076 ซ้ือยาDicloXACillin 62.5 mg/5 ml sy (U diclox) 
จ านวน 200 ขวด

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010363 26/1/2561

1077 ซ้ือยาDorzolamide 2%+TML 0.5% e.d 5 ml 
(Cosopt) จ านวน 150 ขวด

44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010356 26/1/2561

1078 ซ้ือยาInfant Food Allergic (LGG PWD) 400 gm 
(Nutramigen) จ านวน 12 กระป๋อง

4,943.40 4,943.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010358 26/1/2561

1079 ซ้ือยาMethylergometrine 0.2 mg/ml inj (Expogin)
 จ านวน 10 กล่อง

3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส 
แลบบอเรตอร่ี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส แลบ
บอเรตอร่ี

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010361 26/1/2561

1080 ซ้ือยาN.S.S 0.9 % 5 ml จ านวน 200 กล่อง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010366 26/1/2561

1081 ซ้ือยาPHENYtoin 250 mg/5 ml inj (Dilantin) จ านวน
 12 กล่อง

95,337.00 95,337.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010365 26/1/2561

1082 ซ้ือยาPeppermint oil 187 mg cap (Colpermin) 
จ านวน 50 กล่อง

44,500.00 44,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010364 26/1/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1083 ซ้ือยาSodium hypochlorite 5 gm (Virgon) จ านวน 
5 กล่อง

9,501.60 9,501.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010362 26/1/2561

1084 ซ้ือยาVitamin B12 1000 mcg inj (Ampavit) จ านวน 
10 กล่อง

321.00 321.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวย
เภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010360 26/1/2561

1085 ซ้ือยาWater for Infection 10 ml จ านวน 200 กล่อง 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010359 26/1/2561

1086 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 ชนิด 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010369 26/1/2561

1087 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010337 26/1/2561

1088 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 161,784.00 161,784.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010059 26/1/2561

1089 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 167,883.00 167,883.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010053 26/1/2561

1090 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 196,880.00 196,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010051 26/1/2561

1091 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 199,020.00 199,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010056 26/1/2561

1092 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 240,215.00 240,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010058 26/1/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1093 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 265,000.00 265,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010054 26/1/2561

1094 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 269,640.00 269,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010055 26/1/2561

1095 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 312,493.50 312,493.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010062 26/1/2561

1096 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 401,250.00 401,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010057 26/1/2561

1097 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010332 26/1/2561

1098 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 30,495.00 30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010329 26/1/2561

1099 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010345 26/1/2561

1100 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1รายการ 176,550.00 176,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010061 26/1/2561

1101 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 72,492.50 72,492.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010344 26/1/2561

1102 ซ้ือเวชภัณฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 49,220.00 49,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010338 26/1/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1103 ซ้ือAquacel  AG Extra. 10x10 cm จ านวน 3 กล่อง , 
Suavi #2/0 rapide 36 mm 1/2c (Ecosorb VH39W)
 จ านวน 12 โหล

26,273.85 26,273.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010354 26/1/2561

1104 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010393 29/1/2561

1105 แบตเตอร่ีส าหรับส ารองไฟฟ้า 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010391 29/1/2561

1106 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,040.00 3,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010397 29/1/2561

1107 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010380 29/1/2561

1108 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010386 29/1/2561

1109 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพี เมดิคอล เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท เอสพี เมดิคอล เซอร์วิส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010373 29/1/2561

1110 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010383 29/1/2561

1111 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 15,300.00 15,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010376 29/1/2561

1112 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 19,150.00 19,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010400 29/1/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1113 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010385 29/1/2561

1114 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010372 29/1/2561

1115 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010374 29/1/2561

1116 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 34,925.00 34,925.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010388 29/1/2561

1117 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010402 29/1/2561

1118 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 70,800.00 70,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010378 29/1/2561

1119 ขอซ้ือแบตเตอร่ี 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010390 29/1/2561

1120 ซ้ือยาCMC sodium 0.5% e.d 15 ml (OPTIVE) 
จ านวน 750 ขวด

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010377 29/1/2561

1121 ซ้ือยาEletriptan 40 mg (Relpax) จ านวน 200 กล่อง 35,738.00 35,738.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010395 29/1/2561

1122 ซ้ือยาGalantamine 8 mg (Reminyl) จ านวน 40 กล่อง 94,930.40 94,930.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010381 29/1/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1123 ซ้ือยาIbuprofen 400 mg (Duran) จ านวน 200 กล่อง 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010392 29/1/2561

1124 ซ้ือยาLeuPRorelin 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

PR8000061010384 29/1/2561

1125 ซ้ือยาMMR vac (Priorix) จ านวน 50 Vial/ขวด 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010379 29/1/2561

1126 ซ้ือยาMacrogol 4000 pwd 137,155 gm (Niflec) 
จ านวน 10 box

37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010387 29/1/2561

1127 ซ้ือยาMelatonin 2 mg tab (Circadin) จ านวน 100 
กล่อง

72,225.00 72,225.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010382 29/1/2561

1128 ซ้ือยาMelphalan 2 mg tab (Alkeran) จ านวน 10 ขวด 21,132.50 21,132.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010394 29/1/2561

1129 ซ้ือยาUrsodeoxycholic acid 250mg cap (URSolin)
 จ านวน 50 กล่อง,Ranitidine 150mg tap (Xanidine)
 จ านวน 50 กล่อง,ATEnolol 50mg (Prenolol) 
จ านวน 500 กล่อง

52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010401 29/1/2561

1130 ซ้ือยาVitamin B12 500 mcg tab (Mecze) จ านวน 
2000 กล่อง,Vancomycin 500 mg inj (Vancogen) 
จ านวน 300 Vial

85,065.00 85,065.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010398 29/1/2561

1131 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 
ตามเอกสารแนบ

22,598.40 22,598.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010375 29/1/2561

1132 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 4 รายการ 91,400.00 91,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวย
เภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010370 29/1/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1133 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนเจอร์ บาลานซ์ เมดดิเทค
 จ ากัด

บริษัท เนเจอร์ บาลานซ์ เมดดิเทค 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010399 29/1/2561

1134  ซ้ือยาEucerin pH5 Washlotion 200 ml จ านวน 
100 ขวด

16,585.00 16,585.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010427 30/1/2561

1135 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 36,487.00 36,487.00 คัดเลือก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010409 30/1/2561

1136 ขออนุมัติค่าจ้างตรวจการนอนหลับแบบ EEG (มีเทคนิค
เชียลฝ้า) ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ ากัด บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010070 31/1/2561

1137 ขออนุมัติค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010068 31/1/2561

1138 ขออนุมัติค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010067 31/1/2561

1139 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะอันตรายไป
ท าลาย

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010072 31/1/2561

1140 ขออนุมัติซ้ือ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) 
จ านวน 765 แกลลอน

99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี
 จ ากัด

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010422 30/1/2561

1141 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า
 จ านวน 50 เคร่ือง ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010069 31/1/2561

1142 ซ้ือNeedle disposible #18Gx1 1/2 จ านวน 200 
กล่อง , Needle disposible #24Gx1 1/2 จ านวน 200
 กล่อง

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010404 30/1/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1143 ซ้ือยาAripiprazole 5 mg tab (Abilify) จ านวน 30 
กล่อง

72,225.00 72,225.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010425 30/1/2561

1144 ซ้ือยาAugmentin E.S. sus (A600+C42.9/5 ml) 50 
ml จ านวน 50 ขวด

28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010431 30/1/2561

1145 ซ้ือยาClindamycin 600 mg inj 4 ml (Rosil) จ านวน 
300 Vial

12,198.00 12,198.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010414 30/1/2561

1146 ซ้ือยาGaviscon liq 150 ml จ านวน 500 ขวด 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010424 30/1/2561

1147 ซ้ือยาGlucerna 400 gm จ านวน 50 กระป๋อง 19,206.50 19,206.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010430 30/1/2561

1148 ซ้ือยาMometasone 500 mcg nasal spray 140 d 
(NasonexAQ) จ านวน 100 ชุด

77,575.00 77,575.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010429 30/1/2561

1149 ซ้ือยาNOREPinephrine 4 mg/4 ml (N 
EPI,Levophed) จ านวน 300 amp

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010420 30/1/2561

1150 ซ้ือยาOmega 3 acid ethyl ester 1 gm cap 
(Omacor) จ านวน 60 ขวด

47,780.40 47,780.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010432 30/1/2561

1151 ซ้ือยาProgesterone 200 mg tab (Utrogenstan) 
จ านวน 20 กล่อง

7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010433 30/1/2561

1152 ซ้ือยาRotavirus vac oral (Rotarix) จ านวน 60 dose 45,582.00 45,582.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010416 30/1/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1153 ซ้ือยาTraMADol 50 mg/1 ml inj จ านวน 20 กล่อง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010428 30/1/2561

1154 ซ้ือยาValproate 200 mg tab (Encorate) จ านวน 20
 กล่อง

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์
 จ ากัด

บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010421 30/1/2561

1155 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 6,869.40 6,869.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010408 30/1/2561

1156 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา 1รายการ 29,253.80 29,253.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010411 30/1/2561

1157 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 16,692.00 16,692.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010407 30/1/2561

1158 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 582,080.00 582,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010063 30/1/2561

1159 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010410 30/1/2561

1160 ขออนุมัติค่าขนย้ายขยะติดเช้ือไปท าลาย ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010074 31/1/2561

1161 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,750.00 4,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010460 31/1/2561

1162 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 277,344.00 277,344.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010065 31/1/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1163 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2561

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 
ชลบุรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 ชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010458 31/1/2561

1164 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2561

50,170.00 50,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิส
เท็มส์ จ ากัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010073 31/1/2561

1165 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2561

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010071 31/1/2561

1166 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2561

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010457 31/1/2561

1167 ซ้ือยาEnsure 850 gm จ านวน 250 กระป๋อง 90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010447 31/1/2561

1168 ซ้ือยาFusidic acid/Hdcs cream 5 gm (Fucidin H) 
จ านวน 30 หลอด

2,953.20 2,953.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010449 31/1/2561

1169 ซ้ือยาHPV vac Quadrivalent 0.5 ml (Gardasil) 
จ านวน 30 dose

65,002.50 65,002.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010452 31/1/2561

1170 ซ้ือยาInfluenza Quadrivalent vaccine 0.5 ml 
(FluQuadri) จ านวน 50 กล่อง

90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010451 31/1/2561

1171 ซ้ือยาNifedipine 5 mg cap (NELAPINE) จ านวน 100
 กล่อง

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010441 31/1/2561

1172 ซ้ือยาParacer 60 mg/0.6 ml 15 ml syr drop (Sara
 drop) จ านวน 300 ขวด

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010442 31/1/2561

หนา้ 113



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1173 ซ้ือยาPrucalopride 2 mg tab (Resolor) จ านวน 30 
box

46,737.60 46,737.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010448 31/1/2561

1174 ซ้ือยาSalbutamol 2.5 mg/2.5 ml nb (Ventolin 
n.b) จ านวน 100 กล่อง

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010450 31/1/2561

1175 ซ้ือยาTHEOphylline 200 mg tab (Nuelin SR) 
จ านวน 200 กล่อง

26,536.00 26,536.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010445 31/1/2561

1176 ซ้ือยาTestosterone 40 mg cap (Andriol) จ านวน 
100 กล่อง

92,876.00 92,876.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010444 31/1/2561

1177 ซ้ือยาVerapamil SR 240 mg tab (Isoptin SR) 
จ านวน 50 กล่อง

17,334.00 17,334.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010443 31/1/2561

1178 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 30,720.00 30,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010437 31/1/2561

1179 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 ชนิด 25,145.00 25,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010436 31/1/2561

1180 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 124,120.00 124,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010064 31/1/2561

1181 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 221,704.00 221,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000061010066 31/1/2561

1182 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000061010459 31/1/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1183 ขออนุมัติจัดจ้างติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ(เก่า) ขนาด 
36000 BTU และล้างเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 36000 
BTU คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

9,844.00 9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061010002 3/1/2561

1184 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ คันเล่ือยฉลุ,ใบเล่ือยฉลุ,กระดาษ
ทราย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนุด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

862.00 862.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061010001 3/1/2561

1185 ขออนุมัติจัดซ้ือ ปฏิทิน JW จ านวน 3 ชุด รายละเอียดดัง
เอกสารแนบท้าย

537.00 537.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061010003 5/1/2561

1186 ขออนุมัติจัดซ้ือ กระดาษกรีนโน๊ต จ านวน 100 แพ็ค 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนรินทร ปานจันทร์ นางสาวนรินทร ปานจันทร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061010004 5/1/2561

1187 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จ านวน 55 
เล่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061010007 8/1/2561

1188 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุยางซิลิโคน RA-323,เร่นหล่อท่ัวไป 
PC-600,ตัวท าแข็งเร่น,โคบ้อลชนิด 10%(1/2กก.) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

7,126.20 7,126.20 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งอาร์ท ร้านรุ่งอาร์ท เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061010005 8/1/2561

1189 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุผ้าสักหลาดหน้าเดียว,ผงขัดอลูมิน่า 
ขนาด 0.3 ไมครอน และอ่ืนๆท้ังหมด 10 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

19,923.40 19,923.40 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย์ ซีซีพาณิชย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061010003 11/1/2561

1190 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงานคงคลัง  ดัง
รายละเอียดแนบ

28,855.76 28,855.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท โบ๊ทบุคส์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์
 จ ากัด

บริษัท โบ๊ทบุคส์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061010004 11/1/2561

1191 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ HP Laserjet Pro M227 fdw 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061010002 11/1/2561

1192 ขออนุมัติจัดซ้ือบัญชีพัสดุ 1,240.00 1,240.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061010028 11/1/2561

1193 ขออนุมัติจัดจ้าง ไม้ยาง,ไม้กะบาก 1,836.00 1,836.00 เฉพาะเจาะจง สิริวัฒนาค้าไม้ สิริวัฒนาค้าไม้ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061010046 12/1/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1194 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุพลาสติกห่อปก,ขวดบีบน้ ากล่ัน500
 ml,ใบเล่ือยฉลุ,คันเล่ือยฉลุ,กระดาษทราย คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

1,380.00 1,380.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061010054 15/1/2561

1195 ขออนุมัติจัดซ้ือไนโตรเจนเหลว 267.50 267.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเอ็กเพรส โฟร์ยู จ ากัด บริษัท แล็บเอ็กเพรส โฟร์ยู จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061010052 15/1/2561

1196 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จ านวน 50 
เล่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

9,250.00 9,250.00 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061010053 15/1/2561

1197 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุห้องปฏิบัติการเคมี จ านวน 28 
รายการ (รายการดังเอกสารแนบ)

43,265.45 43,265.45 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น 
ไฮเทค เคมีคอล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น ไฮเทค 
เคมีคอล

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061010005 16/1/2561

1198 ขออนุมัติจัดซ้ือตู้อบลมร้อน 103 องศาดังรายละเอียด
เอกสารแนบ

40,125.00 40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง (ไทย
แลนด์) จ ากัด

บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061010007 17/1/2561

1199  ขออนุมัติจัดจ้างเหล็กดัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 59,000.00 59,000.00 เฉพาะเจาะจง นายด ารงค์ สมประสงค์ นายด ารงค์ สมประสงค์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061010006 17/1/2561

1200 ซ่อมเคร่ือง CH 600*800 mm 16 m Flom Channel 5,446.30 5,446.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061010061 17/1/2561

1201 ขออนุมัติจัดซ้ือตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
ดังรายละเอียดเอกสารแนบ

33,063.00 33,063.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอส.พี.มาร์ท จ ากัด บริษัท ชลบุรี เอส.พี.มาร์ท จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061010008 17/1/2561

1202 ขออนุมัติจัดซ้ือกระเช้าดอกไม้สด คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้กัลยา ร้านดอกไม้กัลยา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061010088 18/1/2561

1203 ขออนุมัติจัดซ้ือ น้ ายาล้างจาน, ใบมีดโกน, ไม้จ้ิมฟัน (ดัง
เอกสารแนบ)

192.00 192.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061010090 23/1/2561

1204 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ายาล้างจานซันไลต์ จ านวน 24 ถุง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061010095 23/1/2561

1205 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ F019CB3:ดิน PAA แผ่นกระสอบจุ 
50 kg/กระสอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

754.35 754.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพาวด์เดลย์ บริษัท คอมพาวด์เดลย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061010092 23/1/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1206 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ Polyethylen glycol 
600(Carbowax PEG 600) และอ่ืนๆรวมท้ังหมด 3 
รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

1,391.00 1,391.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด์เอ็นไฮเทคเคมีคอล หจก.พีแอนด์เอ็นไฮเทคเคมีคอล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061010091 23/1/2561

1207 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Dell 
Preccision Tower 3620 เปล่ียนแผงวงจรหลัก 
Mainboard Dell Exchange New Part คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061010096 24/1/2561

1208 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุแผ่น PE ขาว SIZE1500x3000x3 
มิล,แผ่น PVC เทา SIZE 1220x2440x3 มิล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

9,983.10 9,983.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ซี อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด

บริษัท เอส พี วี ซี อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061010097 24/1/2561

1209 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโชคอัพทองเหลือง ,ด้ามจับประตูส
แตนเลส,วาล์วลูกลอย, สายไฟ,หม้อแปลงกระแส 
จ านวน5รายการ ดังเอกสารแนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

11,750.00 11,750.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพงษ์ แซ่เต๋ิน นายอนุพงษ์ แซ่เต๋ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061010010 25/1/2561

1210 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเบนซินธรรมดาประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061010101 25/1/2561

1211 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์คมชัดลึก,ไทยโพส,กรุงเทพ
ธุรกิจ เข้าห้องสมุดและหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเข้าศูนย์
สอบเทียบ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์2561 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เกษากร ร้าน เกษากร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061010100 25/1/2561

1212 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน,แก๊สโซฮอล์
95,น้ ามันเบนซินธรรมดา,น้ ามันดีเซล ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061010102 25/1/2561

หนา้ 117



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1213 ขออนุมัติจัดจ้างค่าท าส าเนากุญแจ รายละเอียดดัง
เอกสารเเนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

325.00 325.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ ปันดี นายสมศักด์ิ ปันดี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061010098 25/1/2561

1214 ขออนุมัติจัดซ้ือ (ลวดเช่ือม, ดอกสว่าน, ด้ามต๊าป ฯลฯ) 
จ านวน 10 รายการ (ดังเอกสารแนบ)

13,471.30 13,471.30 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย์ ซีซีพาณิชย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061010011 25/1/2561

1215 ขออนุมัติจัดซ้ือกระเช้าผลไม้สด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล ร้านบุปผชาติ หน้าศาล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061010110 26/1/2561

1216 ขออนุมัติจัดซ้ือ Stainless Plate, Aluminium Plate, 
Steel Plate จ านวน 3 รายการ (ดังเอกสารแนบ)

14,712.50 14,712.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็น.ดี.สตีล จ ากัด บริษัท ชลบุรี เอ็น.ดี.สตีล จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061010012 26/1/2561

1217  ขออนุมัติจัดจ้างงานจ้างป้องกันและก าจัดแมลง 199,000.00 199,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอร์วิส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอร์วิส (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061010014 26/1/2561

1218 ขออนุมัติจัดซ้ือสารละลายมาตรฐานของ Pt และ Au 14,027.70 14,027.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิคอล พานาเซีย จ ากัด บริษัท เคมิคอล พานาเซีย จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061010013 26/1/2561

1219 ขออนุมัติจัดซ้ือกระเช้าดอกไม้สด คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้กัลยา ร้านดอกไม้กัลยา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061010113 29/1/2561

1220 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มสันกาวเคลือบ 
จ านวน 30 เล่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

10,950.00 10,950.00 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061010016 30/1/2561

1221 ขออนุมัติจัดซ้ือ แก๊ส 48 กก. (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ)

1,150.00 1,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาแก๊ส ร้านบูรพาแก๊ส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061010135 30/1/2561

1222 ขออนุมัติจัดซ้ือ ตลับหมึกพิมพ์เคร่ืองปร๊ินเตอร์เลเซอร์สี 
จ านวน 3 กล่อง CE400A, CE401A, CE402A 
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

24,460.00 24,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061010015 30/1/2561

1223 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมายานพาหนะ(รถบัสปรับอากาศ 
ไป-กลับ ม.บูรพา - คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย)ในวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061010116 30/1/2561

หนา้ 118



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1224 ขออนุมัติจัดซ้ือปูนปลาสเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061010114 30/1/2561

1225 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมายานพาหนะ(รถตู้ปรับอากาศ 
ไป-กลับ ม.บูรพา-จ.กาญจนบุรี)ในวันท่ี 17-18 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061010118 30/1/2561

1226 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา เคร่ืองส ารองไฟ 
จ านวน 3 เคร่ือง รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

4,295.00 4,295.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061010123 30/1/2561

1227 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าเก็บ
ขยะมูลฝอย เดือนมกราคม 2561

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลมืองเสนสุข เทศบาลมืองเสนสุข ราคา PR0206061010054 3/1/2561

1228 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าเก็บ
ขยะมูลฝอย เดือนมกราคม 2561

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลมืองเสนสุข เทศบาลมืองเสนสุข ราคา PR0206061010058 3/1/2561

1229 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติบิกเงินค่าวัสดุ 6,825.00 6,825.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็ม.เอ็น.อีเลคทริค ซัพพลาย หจก.เอ็ม.เอ็น.อีเลคทริค ซัพพลาย ราคา PR0206061010171 4/1/2561

1230 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 1,652.08 1,652.08 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061010177 16/1/2561

1231 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
เคร่ืองตัดหญ้า

1,630.00 1,630.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PR0206061010175 16/1/2561

1232 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการ
ก าจัดปลวก ท่ีอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา (อาคารมีชัย
 ฤชุพันธ์ุ 1)

35,100.00 35,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส 
(2009) จ ากัด

บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009) 
จ ากัด

ราคา PO0206061010034 25/1/2561

1233 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมตู้
เมนไฟฟ้า MDB ท่ีอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา (อาคาร
มีชัย ฤชุพันธ์ุ 1)

12,420.00 12,420.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PO0206061020001 8/2/2561

1234 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการ
ก าจัดปลวก ท่ีอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา (อาคาร 2)

35,100.00 35,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส 
(2009) จ ากัด

บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009) 
จ ากัด

ราคา PO0206061010035 25/1/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1235 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าเก็บ
ขยะมูลฝอยท่ีอาคารชุดพักอาศัย

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลมืองเสนสุข เทศบาลมืองเสนสุข ราคา PR0206061010342 29/1/2561

1236 ขอควาเมห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าเก็บ
ขยะมูลฝอย

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลมืองเสนสุข เทศบาลมืองเสนสุข ราคา PR0206061010343 29/1/2561

1237 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาท า
ความสะอาดอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา (อาคารมีชัย 
ฤชุพันธ์ุ 1)

90,666.00 90,666.00 เฉพาะเจาะจง นายสงัด หัสดา นายสงัด หัสดา ราคา PO0206061010039 31/1/2561

1238 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคารพักบุคลากร 5 ช้ัน (อาคาร 
A-B)

88,596.00 88,596.00 นางสาววรรณา นาคเจริญ นางสาววรรณา นาคเจริญ ราคา PO0206061010044 31/1/2561

1239 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา 
(อาคารมีชัย ฤชุพันธ์ุ 2)

88,596.00 88,596.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กมลกร ย้ิมช่ืน น.ส. กมลกร ย้ิมช่ืน ราคา PO0206061010041 31/1/2561

1240 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา 
(อาคารมีชัย ฤชุพันธ์ุ 2)

90,666.00 90,666.00 เฉพาะเจาะจง นายอ้ิน นุ่มน่ิม นายอ้ิน นุ่มน่ิม ราคา PO0206061010040 31/1/2561

1241 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคารชุดพักอาศัย (อาคารเสนาะ 
อูนากูล 2-3)

89,010.00 89,010.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภรัตน์ นิลแย้ม นางสาวศุภรัตน์ นิลแย้ม ราคา PO0206061010043 31/1/2561

1242 ขออนุมัติเบิกเงินค่า Poster ป้ายปิดประกาศแผนพัฒนา
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2561

6,300.00           6,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว พานิช ชลบุรี ร้าน ว พานิช ชลบุรี ราคา PR0206061010033 7/1/2561

1243 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพานพุ่มดอกไม้สด จ านวน 1 พาน 2,000.00           2,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206061010144 14/1/2561

1244 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพานพุ่มดอกไม้สด จ านวน 1 พาน 2,000.00           2,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206061010145 14/1/2561

1245 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าระบบเสียง แสง 5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PR0206061010217 19/1/2561

1246 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล ขนาด 3x6 เมตร ผลิต
พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ป้าย

2,700.00           2,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา ราคา PR0206061010219 19/1/2561
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หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1247 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ 
และวัสดุงานบ้านงานครัว

30,016.80         30,016.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PO0206061010036 28/1/2561

1248 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 16 ตลับ 21,057.60         21,057.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิธิเกษม เทเลคอม จ ากัด บริษัท นิธิเกษม เทเลคอม จ ากัด ราคา PO0206061020002 3/2/2561

1249 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตรายางจ านวน   9 รายการ จ านวน
16 อัน ดังใบเสนอซ้ือ/จ้าง

3,290.00           3,290.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ ราคา PR0206061010293 28/1/2561

1250 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเม้าส์ควบคุมการท างานระยะไกล 
Logitech Presenter Cordless จ านวน 2 ตัว

3,700.00           3,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206061010294 28/1/2561

1251 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าอาหารแห้ง จ านวน 1 กระเช้า 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวนิดา ร้านวนิดา ราคา PR0206061010015 4/1/2561

1252 ขอจัดจ้างตรายาง 716.90 716.90 เฉพาะเจาะจง เสียงศักด์ิบล๊อค เสียงศักด์ิบล๊อค ราคา PR0206061010071 10/1/2561

1253 ขอจัดซ้ือเคร่ืองตีเบอร์ 5 หลัก 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว พานิช ชลบุรี ร้าน ว พานิช ชลบุรี ราคา PR0206061010072 10/1/2561

1254 ขอจัดจ้างถ่ายเอกสาร โครงการอบรมจริยธรรมเพ่ือการ
วิจัยฯ 17 ม.ค.61

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ราคา PR0206061010179 16/1/2561

1255 จัดซ้ือวัสดุอ่ืนๆ ส าหรับใช้ในกองบริการการศึกษา 9,668.01 9,668.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206061010286 26/1/2561

1256 จัดจ้างท าตรายาง 430.00 430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค ราคา PR0206061010296 29/1/2561

1257 ขอซ้ือกระเช้าท่ีระลึกแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือแสดงความ
ขอบคุณต่อศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร 
ซ่ึงได้เข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคถาวร (แป้น) ร้านโชคถาวร (แป้น) ราคา PR0206061010081 11/1/2561

1258 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมโช้คประตูบานสวิงห้อง 402 
(ประตูทางเข้าในกองบริหารฯ)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ ราคา PR0206061010213 19/1/2561

1259 ขอออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก อาหารแห้งประจ า
ท้องถ่ิน (ปลาหมึกแห้ง ปลาทะเลแห้ง กุ้งแห้ง)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคถาวร (แป้น) ร้านโชคถาวร (แป้น) ราคา PR0206061010306 30/1/2561
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หรือจ้ำง
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1260 ขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดไมโครโฟนไร้สายชนิดมือถือ 19,800.00 19,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกัลยาณมิตร 48 ร้านกัลยาณมิตร 48 ราคา PO0206061010037 28/1/2561

1261 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์ รับมีศรี นายจักรพงษ์ รับมีศรี ราคา PR0206061010163 15/1/2561

1262 ขออนุมัติซ่อมชุดไมโครโฟนไร้สาย TOA WT-5810 S/N.
 09A7340733 WM-5220 เลข5306018010046

7,970.00 7,970.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกัลยาณมิตร 48 ร้านกัลยาณมิตร 48 ราคา PR0206061010218 19/1/2561

1263 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะไปกลับ 
กรุงเทพ-บางแสน จ านวน 1 คัน วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 
2561

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย์ อาจวาริณ นายจักร
พงษ์ รับมีศรี

นายไพบูลย์ อาจวาริณ นายจักรพงษ์ 
รับมีศรี

ราคา PR0206061010290 27/1/2561

1264 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกจีน 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง DAISO SANGYO DAISO SANGYO ราคา PR0206061010292 28/1/2561

1265 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 9,990.00 9,990.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักด์ิ ฐาปนีย์ไกรสิทธ์ิ นายกิตติศักด์ิ ฐาปนีย์ไกรสิทธ์ิ ราคา PR0206061010090 11/1/2018

1266 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมป๊ัมน้ าเคร่ืองกรองทรายสระว่ายน้ า

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PO0206061010019 19/1/2018

1267 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่มอ
เมนเบรกเกอร์ไฟสปอร์ตไลท์สนามกีฬากลาง

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ ราคา PR0206061010089 11/1/2018

1268 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเลินค่าชุดกีฬา
 จ านวน 25 ชนิด

872,470.00 872,470.00 คัดเลือก บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด ราคา PO0206061010017 12/1/2018

1269 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 7,520.00 7,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206061010141 14/1/2018

1270 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัตเบิกเงินค่าวัสดุ 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061010140 14/1/2018

1271 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าตกแต่ง
สถานท่ี

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐนนท์  ทองระอา นายณัฐนนท์  ทองระอา ราคา PR0206061010248 24/1/2018

1272 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061010249 24/1/2018

1273 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(กรอบรูป)

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.เอ็ม.โฟโต้ดิจิตอล ร้านเอส.เอ็ม.โฟโต้ดิจิตอล ราคา PR0206061010254 24/1/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1274 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ ามันเติมรถจักรยานยนต์ 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เพ่ือจัดเตรียมส าหรับเติม
จักรยานยนต์ ของพนักงานเดิน
เอกสารของวิทยาลัย

PR2600061010002 3/1/2561

1275 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้า

95,765.00 95,765.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด จัดจ้างซ่อมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
เน่ืองจาก การเดินของกระแสไฟฟ้า
ในห้องเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าผิดปกติ

PR2600061010006 3/1/2561

1276 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมป๊ัมน้ าในถังเก็บ
น้ าอาคารวิทยาลัย

34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบรอยร่ัว
 บริเวณถังเก็บน้ าหลังอาคารวิทยาลัย

PR2600061010005 3/1/2561

1277 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ ามันดีเซลและแบตเตอร่ี
ส าหรับเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

38,306.00 38,306.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด จัดเตรียมน้ ามันเพ่ือใช้เติมเคร่ืองจักร
ใหญ่ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ

PR2600061010007 3/1/2561

1278 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซักผ้าปูท่ีนอน 32,100.00         14,534.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด เพ่ือบริการซักผ้าปูท่ีนอนส าหรับ
ห้องปฏิบัติการโรงแรมอาคารหอพัก
นิสิต

PR2600061010003 3/1/2561

1279 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าด่ืม 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือจัดเตรียมส าหรับบริการแก่
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต และใช้
บริการในงานประชุม

PR2600061010004 3/1/2561

1280 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือพิมพ์ 2,000.00           1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่นิสิตวิทยาลัย
นานาชาติด้านเศรษฐกิจและสังคม

PR2600061010001 3/1/2561

1281 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ

37,034.84 37,034.84 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

PR2600061010012 8/1/2561

1282 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 84,035.00 84,035.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียนการ
สอนในรายวิชาของนิสิตวิทยาลัย
นานาชาติและเสนอแนะหนังสือเพ่ือ
ใช้บริการค้นคว้าในห้องสมุด

PR2600061010008 8/1/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1283 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการซักผ้าปูโต๊ะ  
ล้างดูดฝุ่นรถยนต์

1,000.00             950.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเส็งศรี ซองทอง นางสาวเส็งศรี ซองทอง ค่าจ้างซักผ้าปูโต๊ะสีขาว ส้ัน  จีบรอบ
 ค่าจ้างซักปลอกผ้าคลุมเก้าอ้ีสีขาว 
ห้องประชุม 203
ส าหรับห้องประชุม 203

PR2600061010009 8/1/2561

1284 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าด่ืมถัง 1,000.00             770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรทิพย์ ร้านสุภรทิพย์ น้ าด่ืมถังจัดเตรียมท าใส่ถังท าน้ าเย็น PR2600061010011 8/1/2561

1285 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ งานจ้าง
เทปูนทางลาดส าหรับจอดรถจักรยานยนต์

11,000.00           4,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพักและผู้
พักอาศัยว่าพบครุภัณฑ์ท่ีช ารุดหลาย
รายการ

PR2600061010013 9/1/2561

1286 ขอความเห็นชอบในการจัดหาเคร่ืองอ่านบาร์โค้ด 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เพ่ือเช็คช่ือนิสิตท่ีเข้าร่วมกิจกรรม PR2600061010026 10/1/2561

1287 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 95,540.50         95,540.50 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียนการ
สอนในรายวิชาของนิสิตวิทยาลัย
นานาชาติและเสนอแนะหนังสือเพ่ือ
ใช้บริการค้นคว้าในห้องสมุด

PR2600061010021 10/1/2561

1288 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 5,000.00           4,640.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ว.พาณิช หจก.ว.พาณิช ธงชาติ - อาเซียน อย่างละ 2 ชุด  ธง
ชาติ ออสเตรเลีย   4 ชุด
ธงต้ังโต๊ะ  2 อัน

PR2600061010029 16/1/2561

1289 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 4,000.00           3,976.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ ไวนิล  15 ปีวิทยาลัยนานาชาติ
-ขนาด 90*200 cm   1 อัน
-ขนาด 300*115 cm   1 อัน
-ขนาด 475*117 cm   1 อัน

PR2600061010030 16/1/2561

1290 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 7,000.00           6,231.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส์ จ ากัด บริษัท โฮมโปรดักส์ จ ากัด หลอดไฟ 6 หลอด
สตาร์ทเตอร์  25 อัน
สายฉีดช าระ 30 สาย
ฝารองน่ัง  3 ชุด
ท่อน้ าท้ิง  2 เส้น

PR2600061010032 17/1/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1291 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ
แลกเปล่ียนนิสิตระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ และ 
college of Ecomonics and 
Manangement,Chungnam National University 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหล่ี(เกาหลีใต้)

32,800.00         32,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริฉัตร เมืองวัง นางสาวปาริฉัตร เมืองวัง ค่าเช่ารถตู้  12 เท่ียว พาแขกชาว
เกาหลี ทัศนศึกษา ท่ีต่างจังหวัด
รถกะบะ 2 เท่ียว
(รายละเอกสารจามเอกสารแนบ)

PR2600061010036 22/1/2561

1292 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ
แลกเปล่ียนนิสิตระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ และ 
college of Ecomonics and 
Manangement,Chungnam National University 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหล่ี(เกาหลีใต้)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต 
จ ากัด

บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จ ากัด ค่าเช่ารถบัส ไปอยุธยาแลกเปล่ียน
นิสิตระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ และ
 college of Ecomonics and 
Manangement,Chungnam 
National University
ม.บูรพา-ศูนย์ศิลปาชีพบางไท-
พระราชวังบางประอิน-ตลาดน้ าอ
โยธยา-วัดใหญ่ชัยมงคล-วัดมหาธาตุ-
วัดพนัญเชิง

PR2600061010037 22/1/2561

1293 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 
Kitchen Operation

4,800.00           4,300.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) วัตถุดิบในการจัดเตรียมอาหาร 
ส าหรับฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ คร้ังท่ี 2
กลุ่ม 1

PR2600061010041 22/1/2561

1294 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 
Kitchen Operation

4,800.00           4,794.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) วัตถุดิบในการจัดเตรียมอาหาร 
ส าหรับฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ คร้ังท่ี 2
 กลุ่ม 1

PR2600061010042 22/1/2561

1295 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมสวนน้ าตกภายใน
อาคาร

24,503.00 24,503.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ซ่อมแซมสวนน้ าตกในอาคารช้ัน 3 
รวมอุปกรณ์

PR2600061010050 22/1/2561

1296 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 
Kitchen Operation

4,800.00           4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) วัตถุดิบในการจัดเตรียมอาหาร 
ส าหรับฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ คร้ังท่ี 3
 กลุ่ม 1

PR2600061010043 22/1/2561

1297 ขอความเห็นชอบในการจัดขอความเห็นชอบในการจัด
จ้างซ่อมแซม

19,950.00         19,950.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบแป้น
บาสช ารุด

PR2600061010051 22/1/2561

1298 ขอความเห็นชอบในการจัดท าป้ายสต๊ิกเกอร์และโรลอัพ 14,100.00 14,100.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ ป้าย PVC  พร้อมโรลอัพ ขนาด 85 *
 200 ซม. จ านวน 5 ชุด

PR2600061010049 22/1/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1299 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 
Kitchen Operation

4,800.00           3,467.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) ค่าวัตถุดิบในการจัดเตรียมอาหาร 
ส าหรับฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ คร้ังท่ี 4
 กลุ่ม 1

PR2600061010045 22/1/2561

1300 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 
Kitchen Operation

4,800.00 3,863.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) ค่าวัตถุดิบในการจัดเตรียมอาหาร 
ส าหรับฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ คร้ังท่ี 4
 กลุ่ม 2

PR2600061010046 22/1/2561

1301 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 
Kitchen Operation

4,800.00 3,966.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) ค่าวัตถุดิบในการจัดเตรียมอาหาร 
ส าหรับฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ คร้ังท่ี 5
 กลุ่ม 1

PR2600061010047 22/1/2561

1302 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 
Kitchen Operation

4,800.00           4,030.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ด รีเทล จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ด รีเทล จ ากัด วัตถุดิบใช้ในการประกอบอาหาร 
คร้ังท่ี 1 กลุ่ม 2

PR2600061010040 22/1/2561

1303 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 
Kitchen Operation

4,800.00           4,209.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ด รีเทล จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ด รีเทล จ ากัด ค่าวัตถุดิบในการจัดเตรียมอาหาร 
ส าหรับฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ คร้ังท่ี 5
 กลุ่ม 2

PR2600061010048 22/1/2561

1304 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 29,960.00         29,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม งานจัดสวนต้นไม้ประดับน้ าตก ช้ัน 3 PR2600061010057 25/1/2561

1305 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 45,660.00 45,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด(มหาชน) บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด(มหาชน) เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียนการ
สอนในรายวิชาของนิสิตวิทยาลัย
นานาชาติและเสนอแนะหนังสือเพ่ือ
ใช้บริการค้นคว้าในห้องสมุด

PR2600061010056 25/1/2561

1306 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 6,500.00           6,247.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ตรางยางวันท่ี 2 อัน แผ่น DVD 50 
แผ่น 1 แพ็ค CD-R 50 แผ่น 1 แพ็ค 
แม็กซ์ 6 อัน ท่ีแขวนตรายาง 2 อัน 
เคร่ืองคิดเลขสีเงิน คารสิโอ 2 เคร่ือง
 ลวบเย็บกระดาษ No.10  2 แพ็ค 
M-8 2 แพ็ค คลิปด า No. 112 ,
110,109,108 อย่างละ 3 กล่อง เทป
ใส 2 แพ็ค

PR2600061010058 25/1/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1307 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 62,587.51 62,587.51 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

จัดเตรียมหมึกเคร่ืองพิมพ์ไว้ใช้ใน
งานส านักงานและซ่อมแซม
เคร่ืองพิมพ์ เป็นการบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์  เน่ืองจากช ารุด

PR2600061010064 26/1/2561

1308 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ประจ าปี 2/2560

1,000.00             494.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน 7-11 ร้าน 7-11 เพ่ือใช้ในรายวิชา นิเทศน์ศิลป์ งาน
แกะสลัก

PR2600061010059 26/1/2561

1309 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ 15,630.00 15,630.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพักและผู้
พักอาศัยว่าพบครุภัณฑ์ท่ีช ารุดหลาย
รายการ

PR2600061010063 26/1/2561

1310 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ประจ าปี 2/2560

1,600.00           1,565.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ดอกกุหลาย ดอกมะลิ  ดอกรัก เชือก
ร้อยมาลัย

PR2600061010060 26/1/2561

1311 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 89,770.00 89,770.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียนการ
สอนในรายวิชาของนิสิตวิทยาลัย
นานาชาติและเสนอแนะหนังสือเพ่ือ
ใช้บริการค้นคว้าในห้องสมุด

PR2600061010065 26/1/2561

1312 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือจัดเตรียมส าหรับบริการแก่
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต และใช้
บริการในงานประชุม

PR2600061010062 26/1/2561

1313 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ
ศิลปวัฒนธรรมไทย ประจ าปี 2/2560

800.00             800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ใบตอง ฐานกระทง ธูปเทียน ตะปู 
ลูกแม็ค

PR2600061010061 26/1/2561

1314 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อม 19,350.00 19,350.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพักและผู้
พักอาศัยว่าพบครุภัณฑ์ท่ีช ารุดหลาย
รายการ

PR2600061010066 29/1/2561

1315 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียนการ
สอนในรายวิชาของนิสิตวิทยาลัย
นานาชาติและเสนอแนะหนังสือเพ่ือ
ใช้บริการค้นคว้าในห้องสมุด

PR2600061010067 29/1/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1316 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 5,000.00           4,119.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

สาย HDMI TO VAG  2 เส้น
ปล๊ักไฟพ่วงยาว 6 ช่อง 5 เมตร  5 อัน

PR2600061010071 30/1/2561

1317 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมป๊ัมน้ า 55,244.10 55,244.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
น้ าประปาท่ีหอพักไม่ไหล

PR2600061010069 30/1/2561

1318 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 20,368.52 20,368.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

วัสดุใช้ในการเรียนการสอนวิชาBFA PR2600061010073 30/1/2561

1319 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วชิรเทคโนโลยี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วชิรเทคโนโลยี ซ่อมแซมเคาร์เตอร์ห้อง 601 ซ่อม
บานประตู เปิด ปิด ท้ังหมด  ท าช้ัน
วางของด้านในใหม่แทนของเดิมท่ีพุ 
และเสริมโครงเหล็กเคาเตอร์ใหม่ 
จ านวน 1 งาน

PR2600061010068 30/1/2561

1320 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ 5,000.00           3,256.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด เป็นการบ ารุงรักษารถยนต์ให้อยู่ใน
สภาพท่ีพร้อมใช้งาน

PR2600061010070 30/1/2561

1321 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าด่ืม 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือจัดเตรียมส าหรับบริการแก่
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต และใช้
บริการในงานประชุม

PR2600061010076 31/1/2561

1322 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อม 31,565.00 31,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด ป๊ัมน้ าท่ีช้ัน 1 อาคารวิทยาลัยฯ มี
เสียงดัง เน่ืองจากน้ าดูดไม่ข้ึน

PR2600061010075 31/1/2561

1323 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 ชนิด 176.00 176.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชค้าวัสดุ ไพรเวชค้าวัสดุ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061010001 3/1/2561

1324 ขออนุมัติจัดซ้ือสายสัญญาณ 3 เส้น 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061010004 3/1/2561

1325 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมปีัมน้ าของอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต 2 5,280.00 5,280.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061010002 3/1/2561

1326 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารจากเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ช้ันบน กองกิจการนิสิต ประจ างวด ธค.2560

3,807.10 3,807.10 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061010006 3/1/2561

1327 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองถ่ายเอกสารช้ันล่าง กอง
กิจการนิสิต ประจ างวด ธค.2560

3,500.20 3,500.20 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061010005 3/1/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1328 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP Laserjet Q6511A 
 1 กล่อง

6,080.00 6,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061010003 3/1/2561

1329 ขออนุมัติจัดจ้างบริการตรวจเช็คและซ่อมระบบกล้อง
วงจรปิด 1 งาน

8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061010018 5/1/2561

1330 ขออนุมัติจัดจ้างล้างอัดรูปและสรุปรายงานผล 1 งาน 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ห้องถ่ายเอกสารหอพักนิสิตจุฬาฯ ห้องถ่ายเอกสารหอพักนิสิตจุฬาฯ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061010059 8/1/2561

1331 ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างงานดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี 43 7,300.00 7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ การะกิจ และนส.แพร
พรรณ สุทธิเรือง

นายณัฐวุฒิ การะกิจ และนส.แพร
พรรณ สุทธิเรือง

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061010056 8/1/2561

1332 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายไวนิล พร้อมติดต้ัง จ านวน 4 
ชนิด ตามรายละเอียดตามใบเสนอซ้ือจ้างแนบท้ายน้ี

84,068.83 84,068.83 เฉพาะเจาะจง วี อาร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มาร์
เก็ตต้ิง

วี อาร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มาร์เก็ต
ต้ิง

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061010015 19/1/2561

1333 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการจัดท ารายงานประเมินผล
โครงการ 1 งาน

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) บ.สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061010112 12/1/2561

1334 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในโครงการ จ านวน 1 งาน 10,640.00 10,640.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทลเน็ต เทคโนโลยี จ., บ.ศูนย์
รวมกระดาษ(2002) จ., บ.สยาม
แม็คโคร จ ากัด

บ.เทลเน็ต เทคโนโลยี จ., บ.ศูนย์รวม
กระดาษ(2002) จ., บ.สยามแม็คโคร 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061010214 12/1/2561

1335 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองสแกนเนอร์ Canon 
DR-C240  จ านวน 1 เคร่ือง

1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061010099 12/1/2561

1336 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
จ านวน 10 ชนิด (ตามรายละเอียดใบประกอบเสนอซ้ือ
จ้างแนบท้ายน้ี)

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ศ.ประภัสสร, บ.โฮมโปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จ., บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ.,
 บ.สยามแม็คโคร จ.,

ศ.ประภัสสร, บ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์
 จ., บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ., บ.สยาม
แม็คโคร จ.,

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061010224 22/1/2561

1337 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายไวนิล ขนาด 5*3.5 เมตร จ านวน
 1 ป้าย

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง LARGE FORTUNE 18 LARGE FORTUNE 18 เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061010222 22/1/2561

1338 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารจากเคร่ืองถ่ายเอกสาร ช้ัน
บน กองกิจการนิสิต ประจ างวด มค.2561

2,650.00 2,650.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061010261 24/1/2561

1339 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารประจ าเดือน มค.2561 3,790.30 3,790.30 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061010260 24/1/2561

1340 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 945.00 945.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ. บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ. เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061010297 29/1/2561

1341 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศหอพัก 14-1 
เคร่ือง

3,317.00 3,317.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061010309 30/1/2561
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