
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 ขออนุมัติจัดจ้างท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  พิมพ์ 4 สี 
ขนาด เอ3 จ านวน 25 แผ่น

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมฤทธ์ิ ปัญจมหาลาภ นายสัมฤทธ์ิ ปัญจมหาลาภ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020012 1/2/2561

2 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์การแสดง ระบ าดาวดึงส์  จ านวน
 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศักดา  อ่อนใจ และอุบล
เคร่ืองประดับชุดไทย

นายศักดา  อ่อนใจ และอุบล
เคร่ืองประดับชุดไทย

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020008 1/2/2561

3 ขออนุมัติจัดเช่าเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดับ 
ประกอบการแสดง 1 งาน

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมณี  เทพปฏิมาพร นางมณี  เทพปฏิมาพร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020007 1/2/2561

4 ขออนุมัติจัดเช่าเคร่ืองเสียง (พร้อมติดต้ังระบบเสียงครบ
ชุดในงานพ้ืนท่ีเปิด) จ านวน 1 งาน รายละเอียดตามใบ
เสนอซ้ือจ้างแนบท้ายน้ี

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมฤทธ์ิ ปัญจมหาลาภ นายสัมฤทธ์ิ ปัญจมหาลาภ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020011 1/2/2561

5 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ไวนิล) 
จ านวน 2 ป้าย

1,728.00 1,728.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมฤทธ์ิ ปัญจมหาลาภ นายสัมฤทธ์ิ ปัญจมหาลาภ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020009 1/2/2561

6 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเปล่ียนโช๊คประตูบานสวิงพร้อม
ค่าบริการ 1 ชุด

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020006 1/2/2561

7 ขออนุมัติจัดซ้ือตกแต่งสถานท่ี 1 งาน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ลูกโป่งบางแสน/ร้านณัฐชา/บ.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ลูกโป่งบางแสน/ร้านณัฐชา/บ.บัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020014 1/2/2561

8 ขออนุมัติจัดซ้ือกระเช้าของท่ีระลึกส าหรับวิทยากร 6 
กระเช้า

2,340.00 2,340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020013 1/2/2561

9 ขออนุมัติจัดจ้างวงดนตรีโฟล์คซอง 1 งาน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนราพงษ์  ปราโมทย์ นายนราพงษ์  ปราโมทย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020010 1/2/2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

หนา้ 1



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

10 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือท ากิจกรรมจิตอาสา
และบ าเพ็ญประโยชน์ พัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร
เรียน รวมไปถึงพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบ รร.วัดเขาฉลาก อ.
ศรีราชา จ.ชลบุรี

22,220.00 22,220.00 เฉพาะเจาะจง บ.ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จ.สาขาศรีราชา, 
โชคอนันต์ ฮาร์ดแวร์1, ศ.
ประภัสสร,บ.ไทยทอง อีสเทิร์น 
อลูมิน่ัม จ., บ.โฮม โปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จ.

บ.ฮาร์ดแวร์เฮาส์ จ.สาขาศรีราชา, โชค
อนันต์ ฮาร์ดแวร์1, ศ.ประภัสสร,บ.
ไทยทอง อีสเทิร์น อลูมิน่ัม จ., บ.โฮม 
โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ.

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020017 2/2/2561

11 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย 740.00 เฉพาะเจาะจง สุวรรณ  อ าไพ สุวรรณ  อ าไพ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020018 2/2/2561

12 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 4 ชนิด รายละเอียดตาม
ประกอบใบเสนอซ้ือจ้างแนบท้ายน้ี

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จ ากัด บ.สยามแม็คโคร จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020016 2/2/2561

13 ขออนุมัติจัดจ้างล้างอัดรูป และจัดท าสรุปรายงานผล 
จ านวน 1 งาน

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ห้องถ่ายเอกสารหอพักนิสิตจุฬาฯ ห้องถ่ายเอกสารหอพักนิสิตจุฬาฯ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020039 5/2/2561

14 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์การแสดง จ านวน 1 งาน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเพชรรัชต์  แสนสิทธ์ิ นายเพชรรัชต์  แสนสิทธ์ิ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020038 5/2/2561

15 ขออนุมัติจัดเช่าชุดการแสดงโขน ตอน ขับพิเภก 5 ชุด 8,750.00 8,750.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติเทพ  จันทร์หอม นายนิติเทพ  จันทร์หอม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020040 5/2/2561

16 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการท าความสะอาด 1 งาน 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง ธนารัตน์/ศ.ประภัสสร และ บริษัท
 โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
(มหาชน)

ธนารัตน์/ศ.ประภัสสร และ บริษัท โฮม
 โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020058 6/2/2561

17 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายไวนิลและป้ายโครงการ ขนาด 1*
3 ม. จ านวน 1 งาน

540.00             540.00 เฉพาะเจาะจง ตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ตะวันออกสต๊ิกเกอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020060 6/2/2561

18 ขออนุมัติจัดท าตรายาง จ านวน 3 อัน 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020061 6/2/2561

หนา้ 2



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

19 ขออนุมัติจัดจ้างซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม 
จ านวน 3 ชนิด

2,009.00 2,009.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020064 7/2/2561

20 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เคร่ือง 3,990.00 3,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020065 7/2/2561

21 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดานไวท์บอร์ด 1 อัน 572.30 572.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020110 9/2/2561

22 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองบันทึกเสียง Sony UX Series 
ICD-UX560FB จ านวน 2 เคร่ือง

8,580.00 8,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูรพวัฒน์ คอมมิวนิเคช่ัน 
จ ากัด

บริษัท บูรพวัฒน์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020111 9/2/2561

23 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโครงการ 1 งาน 4,715.00 4,715.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ./บ. อมร
ศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จ./
บ. ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ.สาขา
ชลบุรี

บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ./บ. อมรศูนย์
รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จ./บ. ออฟ
ฟิช คลับ(ไทย) จ.สาขาชลบุรี

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020280 12/2/2561

24 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 
3*13 ม. และขนาด 1*3 ม. 1 ป้าย พร้อมติดต้ังและ
ออกแบบ

6,885.00 6,885.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.พี.ไซน์เมกเกอร์ โดย นาย
คุณากร ชนะพลชัย

ร้านพี.พี.ไซน์เมกเกอร์ โดย นายคุณากร
 ชนะพลชัย

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020279 12/2/2561

25 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เคร่ือง 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ที แอนด์ ที ออฟฟิศ ซัพพลาย ที แอนด์ ที ออฟฟิศ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020325 22/2/2561

26 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม จ านวน 1 
งาน

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จ ากัด บ.สยามแม็คโคร จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020285 22/2/2561

27 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ Cannon จ านวน 8 ชนิด 5,275.10 5,275.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020292 22/2/2561

28 ขออนุมัติจัดท าป้ายไวนิลช่ือโครงการ ขนาด 1*3 เมตร 1
 ป้าย

450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง วีอาร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มาร์
เก็ตต้ิง

วีอาร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มาร์เก็ตต้ิง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020282 22/2/2561

หนา้ 3



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

29 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน
 288 ชลบรี จ านวน 1 คัน

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง อู่แกละหาดวอน อู่แกละหาดวอน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020293 22/2/2561

30 ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 2 อัน 410.00 410.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020296 22/2/2561

31 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์ 2 รายการ 29,880.00 29,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0206061020019 26/2/2561

32 ขออนุมัติจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 1 งาน 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวังยาเฮลท์แคร์ ร้านวังยาเฮลท์แคร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020284 22/2/2561

33 ขออนุมัติจัดซ้ือไม้ไผ่รวก (15 เส้น) ขนาด 1 ม.*25 ซม. 
พร้อมค่าตัดไม้ไผ่รวก จ านวน 2 มัด

210.00 210.00 เฉพาะเจาะจง ทัศน์ค้าไม้เข็ม ทัศน์ค้าไม้เข็ม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020283 22/2/2561

34 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ Brother MFC-9140 
จ านวน 5 กล่อง

11,050.00 11,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020347 28/2/2561

35 ขออนุมัติจัดจ้างเติมน้ ายาเคมีถังดับเพลิงชนิดผง (แห้ง) 
จ านวน 10 ถัง

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านห้วยกะปิการดับเพลิง ร้านห้วยกะปิการดับเพลิง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020351 28/2/2561

36 จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 
ช่อง จ านวน 5 ตัว

640,000.00 640,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0208061030002 1/5/2561

37 จัดซ้ือระบบไมค์ส าหรับห้องประชุม จ านวน 1 ระบบ 677,000.00 677,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท เอสโฟร์. ซีเคียวริต้ี ซาวด์ 
ซิสเต็ม เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท เอสโฟร์. ซีเคียวริต้ี ซาวด์ ซิส
เต็ม เซอร์วิส จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0208061020003 1/5/2561

38 จ้างเหมายานพาหนะ ไป - กลับ ระหว่างมหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี - โรงเรียนวัดป่าประดู่ จ.ระยอง
 เพ่ือรับ - ส่ง บุคลากรไปแนะแนวการศึกษา วันท่ี 18 
ม.ค. 61

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061010039 7/2/2561

หนา้ 4



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

39 จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู 
จ านวน 50 เคร่ือง

1,190,000.00 1,190,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส อาร์ เคร่ือง
เย็น

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส อาร์ เคร่ืองเย็น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0208061030003 1/6/2561

40 จัดซ้ือเก้าอ้ีเล็คเชอร์ จ านวน 400 ตัว 480,000.00 480,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริญา กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิริญา กรุ๊ป มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0208061020002 27/2/2561

41 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการจัดโครงการแบดบูร
พาจันท์ โอเพ่น

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.โอ.สปอร์ต ร้าน พี.โอ.สปอร์ต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020029 9/2/2561

42 จ้างเหมาตัดหญ้าภายในมหาวิทยาลัยและด้านหน้า
มหาวิทยาลัย จ านวน 1 งาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุธารัตน์ ทัยอุบล น.ส. สุธารัตน์ ทัยอุบล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061010084 9/2/2561

43 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ท าความสะอาด และใช้
รับรองแขกห้องพักในอาคารท่ีพักบุคลากรและบ้านพัก
วิลล่า

9,087.00 9,087.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020030 9/2/2561

44 จัดซ้ืออะไหล่ส าหรับใช้ในการซ่อมแซมระบบสูบน้ าดิบ
ของมหาวิทยาลัย จ านวน 6 รายการ

3,680.00 3,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน้อยไดนาโม ร้านน้อยไดนาโม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020036 14/2/2561

45 จัดซ้ือโช้คอัพประตูใหญ่ติดวงกบประตูหนีไฟอาคารท่ีพัก
บุคลากร จ านวน 2 ชุด

6,480.00 6,480.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตน์วัสดุ หจก.วรรณรัตน์วัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020034 14/2/2561

46 จัดซ้ือคลอรีน 90 % ชนิดเกล็ด บรรจุ 50 กก. จ านวน 
10 ถัง

44,405.00 44,405.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารา เคมีภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ จ ากัด

บริษัท นารา เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020033 14/2/2561

47 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับซ่อมบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี
ท่ัวไป จ านวน 27 รายการ

52,990.00 52,990.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตน์วัสดุ หจก.วรรณรัตน์วัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020047 15/2/2561

48 ซ่อมแซมรีโมทดอกุญแจรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง 
8068 จบ

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี 
จ ากัด

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020059 15/2/2561

หนา้ 5



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

49 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับแต่งสัญญาณเสียง และล าโพงหลัก 38,092.00 38,092.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิยมศิลป์ ไฮไฟ แอนด์ 
สตูดิโอ จ ากัด

บริษัท นิยมศิลป์ ไฮไฟ แอนด์ สตูดิโอ 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020054 15/2/2561

50 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงขอบสระว่ายน้ าและร่องน้ า
ล้น จ านวน 9 รายการ

9,087.00 9,087.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตน์วัสดุ หจก.วรรณรัตน์วัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020051 15/2/2561

51 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอ 337,580.00 337,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PO0209061020001 2/2/2018

52 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าค่าจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 5201014011225
 และหมายเลขครุภัณฑ์ 5201014011231

3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง พุทธชาติซัพพลาย พุทธชาติซัพพลาย บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061020008 2/2/2018

53 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจาก
เคร่ืองถ่ายเอกสารงานเอกสารต่างๆภายในกองบริหาร
วิทยาเขตสระแก้ว

6,775.99 6,775.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061020006 2/2/2018

54 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 2,639.00 2,639.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061020012 5/2/2018

55 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมเบ้ืองบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ใน
วันท่ี 14-20 กุมภาพันธ์ 2561

19,850.00 19,850.00 เฉพาะเจาะจง สวนกุลธิดา,ร้านเจ๊ียบท่าเกษม,
ร้านศรีเรือนเคร่ืองเขียน,ร้านแสง
ทิพย์การไฟฟ้า,โอทอป วัฒนานคร
,คณะเทคโนโลยีการเกษตร วข.
สระแก้ว,อาจารย์ศรัญญา ย้ิมย่อง,
อาจารย์ปรียาวดี ผลเอนก,นางสาว
สาวิตรี รสแก่น

สวนกุลธิดา,ร้านเจ๊ียบท่าเกษม,ร้านศรี
เรือนเคร่ืองเขียน,ร้านแสงทิพย์การ
ไฟฟ้า,โอทอป วัฒนานคร,คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร วข.สระแก้ว,
อาจารย์ศรัญญา ย้ิมย่อง,อาจารย์ปรียา
วดี ผลเอนก,นางสาวสาวิตรี รสแก่น

คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061020013 5/2/2018

56 ขออนุมัติขอซ้ือและจ่ายเงินค่าระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตกลุ่มอาคารท่ีพักมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา
เขตสระแก้ว

2,749,900.00 2,749,900.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PO0209061020002 6/2/2018

57 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า
 หมายเลขครุภัณฑ์ 100-001-0002-1/42

1,552.00 1,552.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061020015 7/2/2018

หนา้ 6



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

58 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าซักผ้า 440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริลักษณ์ ศราวุธ นางศิริลักษณ์ ศราวุธ บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061020026 12/2/2018

59 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าซ่อมท่อประปา บริเวณ 
ทางเข้าหอพักนิสิต ชาย-หญิง

18,478.00 18,478.00 เฉพาะเจาะจง นางส าลี  เหลาค า นางส าลี  เหลาค า บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061020029 13/2/2018

60 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน นข 1833 สระแก้ว

68,571.75 68,571.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061020027 13/2/2018

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

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061020031 23/2/2018

62 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซักผ้า 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริลักษณ์ ศราวุธ นางศิริลักษณ์ ศราวุธ บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061020033 26/2/2018

63 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าน้ าด่ืมถัง จ านวน 13 ถัง 
และถังเปล่า 5 ถัง

658.00 658.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาติ โพธ์ิศรี นายสมชาติ โพธ์ิศรี คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061020032 26/2/2018

64 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 4 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061020001 1/2/2561

65 จัดซ้ือวัสดุ 21,100.00 21,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061020001 8/2/2561

66 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061020009 8/2/2561

67 จัดซ้ือวัสดุ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061020002 9/2/2561

68 จ้างเหมาซ่อมแซมบานประตูกระจกอลูมิเนียมพร้อมติดต้ัง 26,700.00 26,700.00 เฉพาะเจาะจง นายเทิดศักด์ิ  รัศมี นายเทิดศักด์ิ  รัศมี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061020003 15/2/2561

69 จ้างเหมาบริการซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม 10,900.00 10,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แคซ่ี มลธิ น.ส. แคซ่ี มลธิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061020005 16/2/2561

หนา้ 7



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

70 จ้างเหมาบริการซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม 12,043.00 12,043.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แคซ่ี มลธิ น.ส. แคซ่ี มลธิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061020006 19/2/2561

71 จัดซ้ือวัสดุ 930.00 930.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061020024 20/2/2561

72 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 6,100.00 6,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061020032 22/2/2561

73 จ้างเหมาบริการซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม 12,627.00 12,627.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แคซ่ี มลธิ น.ส. แคซ่ี มลธิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061020007 22/2/2561

74 จ้างเหมาบริการซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม 11,587.00 11,587.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แคซ่ี มลธิ น.ส. แคซ่ี มลธิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061020008 26/2/2561

75 จ้างเหมาบริการซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม 12,159.00 12,159.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แคซ่ี มลธิ น.ส. แคซ่ี มลธิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061020009 27/2/2561

76 จัดซ้ือวัสดุในโครงการฝึกอบรมระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้นใน
หอพักนิสิต ปีการศึกษา 2560

890.00 890.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้าน สหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061020038 27/2/2561

77 จ้างเหมาบริการซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม 12,478.00 12,478.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แคซ่ี มลธิ น.ส. แคซ่ี มลธิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061020010 28/2/2561

78 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา เปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ือง รถยนต์ย่ีห้อ MITSUBISHI Triton 2.4 4 
DoorS ทะเบียน ขฉ 1404 ชลบุรี

2,585.33 2,585.33 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย                     
ราคาเสนอ 2,585.33 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวิลด์เทรด ประเทศ
ไทย                    ราคาจ้าง 
2,585.33 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061020007 6/2/2561

79 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติเพ่ือ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

1,870.00 1,870.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
เสนอ 1,870 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคาจ้าง
 1,870 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061020008 6/2/2561

หนา้ 8



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

80 ขออนุมัติจัดจ้างค่าบริการล้างรถของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

660.00 660.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชลบุรี ไท ลิสซ่ิง            
ราคาเสนอ 660 บาท

ร้าน ชลบุรี ไท ลิสซ่ิง      ราคาจ้าง 
660 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061020021 8/2/2561

81 ขออนุมัติจ้างยานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ (ม.บูรพา-จ.
กาญจนบุรี) ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันท่ี 
9-11 ก.พ. 2561

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  แร่เพชร              
ราคาเสนอ 18,000 บาท

นายสุชาติ  แร่เพชร      ราคาจ้าง 
18,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061020001 8/2/2561

82 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  แผงคอนเด็นเซ
อร์หน้า (รถตู้ปรับอากาศ ทะเบียน ฮท 275 
กรุงเทพมหานคร)

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพชรฟิล์ม แอนด์ ซาวด์ ราคา
เสนอ 5,800 บาท

ร้าน เพชรฟิล์ม แอนด์ ซาวด์ราคาจ้าง 
5,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061020023 9/2/2561

83 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา เปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ือง รถยนต์ ย่ีห้อ ISUZU รุ่น MU-X ทะเบียน 
งข 7652 ชลบุรี

3,062.34 3,062.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด 
ราคาเสนอ 3,062.34 บาท

บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด ราคาจ้าง
 3,062.34 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061020046 15/2/2561

84 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนฟิวส์ 20A 295.90 295.90 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน 
ราคาเสนอ 295.90 บาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน           
               ราคาจ้าง 295.90 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061020054 21/2/2561

85 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคลของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2561

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ      
ราคาเสนอ 10,500 บาท

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ  ราคาจ้าง 
10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061020055 22/2/2561

86 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

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

นายบูรพา  แก้วแหวน  ราคาจ้าง 
10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061020058 22/2/2561

87 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2561

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

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคาจ้าง 
10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061020056 22/2/2561

88 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ให้กับนิสิตหลักฐาน
นิติศาสตรมหาบัณฑิต วันท่ี 25 ก.พ. 2561)

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
เสนอ 1,700 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคาจ้าง
 1,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061020059 23/2/2561

89 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
เสนอ 28,000 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคาจ้าง
 28,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061020002 26/2/2561

หนา้ 9



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

90 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์ของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2561

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ        
ราคาเสนอ 10,500 บาท

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ    ราคาจ้าง 
10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061020066 26/2/2561

91 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ 2 ช้ัน อัดลาย 
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์เท
รด                 ราคาจ้าง 9,844 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061020062 26/2/2561

92 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืมของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์                 ราคา
เสนอ 2,800 บาท

ร้านสุภรณ์ทิพย์                ราคาซ้ือ 
2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061020063 26/2/2561

93 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาลิฟต์ อาคารสหศึกษา 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จ านวน 2 เคร่ือง 
ระยะเวลา 7 เดือน (1 มีนาคม 2561 - 30 กันยายน 
2561)

53,688.32 53,688.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด         ราคา
เสนอ 53,688.32  บาท

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์(ประเทศ
ไทย) จ ากัด        ราคาจ้าง 53,688.32
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061020003 26/2/2561

94 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และงานภาควิชานิติศาสตร์ของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

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

นางสาวลักษณารีย์ สุริศร   ราคาจ้าง 
10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061020072 27/2/2561

95 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชี
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2561

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

นายจตุรพัฒน์ ขจรไกรเลิศ  ราคาจ้าง 
10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061020071 27/2/2561

96 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020118 1/2/2561

97 ขอความเห็นชอบเสนองานจ้างท าเหรียญเกียรตินิยม
พร้อมกล่อง

56,700.00 56,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020345 28/2/2561

98 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 6,854.00 6,854.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020336 28/2/2561

หนา้ 10



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

99 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP Laserjet 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020343 28/2/2561

100 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส านักงาน 2,634.00 2,634.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ ร้าน บ้านจิปาถะ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061020344 28/2/2561

101 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าตู้เหล็ก
ขนาด 2 บาน

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ PO0206061020007 10/2/2561

102 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา เปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ือง รถยนต์ย่ีห้อ MITSUBISHI Triton 2.4 4 
DoorS ทะเบียน ขฉ 1404 ชลบุรี

2,585.33 2,585.33 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย                     
ราคาเสนอ 2,585.33 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวิลด์เทรด ประเทศ
ไทย                    ราคาจ้าง 
2,585.33 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061020007 6/2/2561

103 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติเพ่ือ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

1,870.00 1,870.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
เสนอ 1,870 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคาจ้าง
 1,870 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061020008 6/2/2561

104 ขออนุมัติจัดจ้างค่าบริการล้างรถของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

660.00 660.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชลบุรี ไท ลิสซ่ิง            
ราคาเสนอ 660 บาท

ร้าน ชลบุรี ไท ลิสซ่ิง      ราคาจ้าง 
660 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061020021 8/2/2561

105 ขออนุมัติจ้างยานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ (ม.บูรพา-จ.
กาญจนบุรี) ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันท่ี 
9-11 ก.พ. 2561

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  แร่เพชร              
ราคาเสนอ 18,000 บาท

นายสุชาติ  แร่เพชร      ราคาจ้าง 
18,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061020001 8/2/2561

106 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  แผงคอนเด็นเซ
อร์หน้า (รถตู้ปรับอากาศ ทะเบียน ฮท 275 
กรุงเทพมหานคร)

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพชรฟิล์ม แอนด์ ซาวด์ ราคา
เสนอ 5,800 บาท

ร้าน เพชรฟิล์ม แอนด์ ซาวด์ราคาจ้าง 
5,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061020023 9/2/2561

107 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา เปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ือง รถยนต์ ย่ีห้อ ISUZU รุ่น MU-X ทะเบียน 
งข 7652 ชลบุรี

3,062.34 3,062.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด 
ราคาเสนอ 3,062.34 บาท

บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด ราคาจ้าง
 3,062.34 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061020046 15/2/2561

108 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนฟิวส์ 20A 295.90 295.90 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน 
ราคาเสนอ 295.90 บาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน           
               ราคาจ้าง 295.90 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061020054 21/2/2561

หนา้ 11



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

109 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคลของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2561

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ      
ราคาเสนอ 10,500 บาท

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ  ราคาจ้าง 
10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061020055 22/2/2561

110 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

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

นายบูรพา  แก้วแหวน  ราคาจ้าง 
10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061020058 22/2/2561

111 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2561

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

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคาจ้าง 
10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061020056 22/2/2561

112 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าวิทยานิพนธ์และงานนิพนธ์ให้กับนิสิตหลักฐาน
นิติศาสตรมหาบัณฑิต วันท่ี 25 ก.พ. 2561)

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
เสนอ 1,700 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคาจ้าง
 1,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061020059 23/2/2561

113 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
เสนอ 28,000 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคาจ้าง
 28,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061020002 26/2/2561

114 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์ของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 
2561

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ        
ราคาเสนอ 10,500 บาท

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ    ราคาจ้าง 
10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061020066 26/2/2561

115 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ 2 ช้ัน อัดลาย 
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์เท
รด                 ราคาจ้าง 9,844 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061020062 26/2/2561

116 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืมของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์                 ราคา
เสนอ 2,800 บาท

ร้านสุภรณ์ทิพย์                ราคาซ้ือ 
2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061020063 26/2/2561

117 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาลิฟต์ อาคารสหศึกษา 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จ านวน 2 เคร่ือง 
ระยะเวลา 7 เดือน (1 มีนาคม 2561 - 30 กันยายน 
2561)

53,688.32 53,688.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด         ราคา
เสนอ 53,688.32  บาท

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์(ประเทศ
ไทย) จ ากัด        ราคาจ้าง 53,688.32
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061020003 26/2/2561

หนา้ 12



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

118 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และงานภาควิชานิติศาสตร์ของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

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

นางสาวลักษณารีย์ สุริศร   ราคาจ้าง 
10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061020072 27/2/2561

119 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชี
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2561

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

นายจตุรพัฒน์ ขจรไกรเลิศ  ราคาจ้าง 
10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061020071 27/2/2561

120 ขอจ้างถ่ายเอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ จิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ มีการบริการท่ีมีคุณภาพ PR0500061020011 2/2/2561

121 ขอจ้างติดต้ังขายึดฉากส าหรับถ่ายภาพห้อง QS2-307 1,605.00           1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟินิต้ี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์
 มาเกตต้ิง จ ากัด

บริษัท อินฟินิต้ี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ มา
เกตต้ิง จ ากัด

มีการบริการท่ีมีคุณภาพ PR0500061010071 2/2/2561

122 ขอจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ดีดีไฟฟ้า IBM รุ่น w-1500 2,850.00           2,850.00 เฉพาะเจาะจง จรูญ เซอร์วิส จรูญ เซอร์วิส มีการบริการท่ีมีคุณภาพ PR0500061020010 2/2/2561

123 ขอจ้างท าตรายาง 120.00             120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค มีคุณภาพ PR0500061010072 2/2/2561

124 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์สี HP CE 
250,CE251,CE252,CE253

47,400.00         47,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ PO0500061020002 2/2/2561

125 ขอซ้ือสาย VAF 2x6 MM 6,600.00           6,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประโยชน์การไฟฟ้า ร้านประโยชน์การไฟฟ้า สินค้ามีคุณภาพ PR0500061010073 2/2/2561

126 ขอจ้างท าตรายาง 1,410.00           1,410.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค มีคุณภาพ PR0500061020009 2/2/2561

127 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 85 A(Remanu) 2,700.00           2,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ PR0500061010070 2/2/2561

128 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 78 A 4,500.00           4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

สินค้ามีคุณภาพ PR0500061020013 2/2/2561

129 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP CE 285 A 4,500.00           4,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ PR0500061020012 2/2/2561

130 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP53 A 4,750.00           4,750.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ PR0500061010074 2/2/2561

131 ขอซ่อมเคร่ืองโปรเจคเตอร์ LCD Projector 12,000.00         12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุชัย อิเล็กทรอนิกส์ ร้านสุชัย อิเล็กทรอนิกส์ มีการบริการท่ีดีมีคุณภาพ PO0500061020001 2/2/2561

หนา้ 13



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

132 ขอซ้ือของท่ีระลึก(กระเช้าอาหารแห้ง)เพ่ือมอบให้
ผู้อ านวยการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

1,000.00           1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทร์ทิพย์ ร้านจันทร์ทิพย์ สินค้ามีคุณภาพ PR0500061010075 2/2/2561

133 ขอซ้ือโถเบญจรงค์มอบให้คณะศึกษาดูงาน Nishikyushu
 University

1,080.00           1,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา สินค้ามีคุณภาพ PR0500061020031 8/2/2561

134 ขอซ่อมเคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า IBM รุ่น W-2 3,100.00           3,100.00 เฉพาะเจาะจง จรูญ เซอร์วิส จรูญ เซอร์วิส มีการบริการท่ีมีคุณภาพ PR0500061020045 9/2/2561

135 ขอซ่อมคอมพิวเตอร์ 2,675.00           2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีการบริการท่ีมีคุณภาพ PR0500061020048 9/2/2561

136 ขอซ้ือแสตมป์ไปรษณีย์ 4,130.00           4,130.00 เฉพาะเจาะจง ไปรษณีย์ไทย สาขา       หนองมน ไปรษณีย์ไทย สาขาหนองมน มีสินค้าตรงกับความต้องการ PR0500061020047 9/2/2561

137 ขอซ้ือเคร่ืองเย็บกระดาษและเคร่ืองเจาะกระดาษ 2,780.00           2,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) สินค้ามีคุณภาพ PR0500061020044 9/2/2561

138 ขอซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ  CANON รุ่น IR 
7095

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

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์ 
จ ากัด

เป็นบริษัทท่ีมีคุณภาพ PO0500061020003 15/2/2561

139 ขอซ้ือชุดอุปกรณ์ไร้สายคีย์บอร์ดและเมาส์ Logitech 
MK270R

1,100.00           1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ PR0500061020046 9/2/2561

140 ขอซ้ือกาละมัง 2,322.00           2,322.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชาม บางแสน ร้านจานชาม บางแสน สินค้ามีคุณภาพ PR0500061020050 9/2/2561

141 ขอซ้ือเคร่ืองบันทึกเสียง 4,173.00           4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป่ินรังษี กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ป่ินรังษี กรุ๊ป จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ PR0500061020065 15/2/2561

142 ขอจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A 4 86,092.20         86,092.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัทท่ีมีสินค้าคุณภาพ 
ราคาประหยัด

PO0500061020004 19/2/2561

143 ขอจัดซ้ือของท่ีระลึก,จัดจ้างท าป้ายไวนิล,ถ่ายเอกสาร
โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ

7,650.00           7,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคถาวร (แป้น) ,นายสิทธิโชค
  ฤทธ์ิรุ่งอรุณ และ อัญชลีพร สุข
สุวรรณพร

ร้านโชคถาวร (แป้น) ,นายสิทธิโชค  
ฤทธ์ิรุ่งอรุณ และ อัญชลีพร สุขสุวรรณ
พร

สินค้ามีคุณภาพและมีบริการท่ี
ดี ราคาถูก

PR0500061020064 15/2/2561

144 ขอถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรมส าหรับอาจารย์
ผู้สอนและนิสิต,ค่าพิมพ์ประกาศนียบัตร

29,892.00         29,892.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ให้บริการคุณภาพดี ราคา
ประหยัด

PO0500061020005 21/2/2561

หนา้ 14



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

145 ขออนุมัติจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ าชาย-หญิง (ช้ัน 2-6) 
อาคารคณะพยาบาลศาสตร์

1,879,000.00 1,879,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

1. บริษัท รุ่งเรืองรวมช่าง จ ากัด 
2,014,844.00 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กาญจนโชค 
เอ็นจิเนียร่ิง 1,879,000.00
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์.ที.คอน
สตรัคช่ัน 1,890,000.00
4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูมิภัทรพันธ์ 
2008 1,967,000.00
5. บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จ ากัด 
1,880,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กาญจนโชค เอ็นจิ
เนียร่ิง 1,879,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061020003 12/2/2561

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

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
7,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020002 1/2/2561

147 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จ ากัด
 300.00

บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จ ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020003 2/2/2561

148 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
6,300.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
6,300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020006 2/2/2561

149 ขออนุมัติซ้ือวัสดุท าความสะอาด 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 1,046.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
1,046.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020004 2/2/2561

150 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 2,700.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 2,700.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020010 5/2/2561

151 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 2,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 2,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020018 6/2/2561

152 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกิตติมา ทรงวัฒนา 300.00 นางสาวกิตติมา ทรงวัฒนา 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020033 6/2/2561

153 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
2,456.00

นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 2,456.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020034 6/2/2561

154 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
5,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
5,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020037 7/2/2561

155 ขออนุมัติเช่าสถานท่ีออกบูธ 24,610.00 24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ 
จ ากัด 24,610.00

บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จ ากัด 
24,610.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061020002 9/2/2561

หนา้ 15



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

156 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 990.01 990.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
990.01

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
990.01

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020038 7/2/2561

157 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 990.01 990.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
990.01

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
990.01

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020049 8/2/2561

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

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
6,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020045 8/2/2561

159 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 990.01 990.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
990.01

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
990.01

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020050 8/2/2561

160 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พร้อมน้ ามัน
เช้ือเพลิง

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 2,700.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 2,700.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020053 8/2/2561

161 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 1,380.00 1,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,380.00

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,380.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020051 8/2/2561

162 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ 10,034.95 10,034.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
10,034.95

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
10,034.95

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061020001 8/2/2561

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

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
6,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020054 9/2/2561

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

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
9,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020057 12/2/2561

165 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางนริศรา จันทร์ขาว 1,500.00 นางนริศรา จันทร์ขาว 1,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020055 12/2/2561

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

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
3,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020072 13/2/2561

167 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้ พร้อมน้ ามัน
เช้ือเพลิง)

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 2,700.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 2,700.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020070 13/2/2561

168 ขออนุมัติจ้างเหมาติดต้ังเหล็กก้ันกันตก 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิวอาร์พี เพลย์กราวน์
 จ ากัด 2,354.00

บริษัท ดับบลิวอาร์พี เพลย์กราวน์ 
จ ากัด 2,354.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020069 13/2/2561

169 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
2,877.00

นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 2,877.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020071 13/2/2561

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

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
4,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020073 14/2/2561

หนา้ 16



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

171 ขออนุมัติซ้ือแบตเตอร่ี ขนาด 90 แอมป์ 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ 3,250.00 ส.อารยยางยนต์ 3,250.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020081 15/2/2561

172 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 990.01 990.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
990.01

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
990.01

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020075 15/2/2561

173 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 580.00 580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
577.01

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
577.01

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020074 15/2/2561

174 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้ พร้อมน้ ามัน
เช้ือเพลิง)

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,200.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020084 15/2/2561

175 ขออนุมัติซ้ือแบตเตอร่ี ขนาด 200 แอมป์ 12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ 12,800.00 ส.อารยยางยนต์ 12,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061020005 15/2/2561

176 ขออนุมัติจ้างจัดท าไวนิล 270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 270.00 เอ็ม-เอส โฆษณา 270.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020076 15/2/2561

177 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองเขียนและแฟ้มใส่เอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 1,000.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020092 19/2/2561

178 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 999.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
999.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020111 19/2/2561

179 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 7,700.00 7,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
7,610.98

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
7,610.98

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020101 19/2/2561

180 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
6,881.97

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
6,881.97

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020099 19/2/2561

181 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 1,990.00 1,990.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีค้าเคร่ืองเขียน 1,986.00 ชลบุรีค้าเคร่ืองเขียน 1,986.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020103 19/2/2561

182 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020108 19/2/2561

183 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา โคตรศรีเมือง 1,000.00 นายบรรชา โคตรศรีเมือง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020109 19/2/2561

184 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 8,595.00 8,595.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 8,569.80 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 8,569.80 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020098 19/2/2561

185 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางนริศรา จันทร์ขาว 1,500.00 นางนริศรา จันทร์ขาว 1,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020097 19/2/2561

หนา้ 17



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

186 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองอ่านบาร์โค้ด 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
4,800.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
4,800.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020104 19/2/2561

187 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ พร้อมติดต้ัง 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด 14,980.00

บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด 
14,980.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061020008 20/2/2561

188 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองตัดสต๊ิกเกอร์ 19,900.00 19,900.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค 19,900.00 นิวทาวน์ เทคนิค 19,900.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061020007 20/2/2561

189 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองช่ังน้ าหนักและเคร่ืองวัดความดัน
โลหิต แบบพกพา

76,400.00 76,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จ ากัด 
76,400.00

บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จ ากัด 76,400.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061020006 20/2/2561

190 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.พานิชกรุ๊ป จ ากัด 
2,550.00

บริษัท ว.พานิชกรุ๊ป จ ากัด 2,550.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020096 19/2/2561

191 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 7,425.00 7,425.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
7,425.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
7,425.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020100 19/2/2561

192 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 4,505.00 4,505.00 เฉพาะเจาะจง บ้านจิปาถะ 4,505.00 บ้านจิปาถะ 4,505.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020102 19/2/2561

193 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020107 19/2/2561

194 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020112 19/2/2561

195 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 300.00 ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020121 20/2/2561

196 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020120 20/2/2561

197 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
4,289.00

นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 4,289.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020119 20/2/2561

198 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020123 20/2/2561

199 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020125 20/2/2561

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

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
8,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020127 20/2/2561

หนา้ 18



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

201 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020126 20/2/2561

202 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020124 20/2/2561

203 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020122 20/2/2561

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

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
2,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020128 21/2/2561

205 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,200.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020129 21/2/2561

206 ขออนุมัติซ้ือโคมโรงงานสะท้อนแสง 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) 1,935.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) 1,935.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020130 22/2/2561

207 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
1,000.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020131 22/2/2561

208 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) พร้อมน้ ามัน
เช้ือเพลิง

5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 5,700.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 5,700.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020133 23/2/2561

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

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
9,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020134 23/2/2561

210 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 4,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 4,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020136 26/2/2561

211 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้ พร้อมน้ ามัน
เช้ือเพลิง)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 2,500.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 2,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020139 26/2/2561

212 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
2,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
2,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020140 26/2/2561

213 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าเล่มคู่มือการปฏิบัติ
พฤติกรรมป้องกันการหกล้มและการออกก าลังกายแบบ
ไทจ๋ีซ่ีกง

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 20,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 20,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061020009 26/2/2561

214 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าไวนิล 3,550.00 3,550.00 เฉพาะเจาะจง เจ พี มีเดีย 3,550.00 เจ พี มีเดีย 3,550.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020135 26/2/2561

215 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 640.00 640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
639.99

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
639.99

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020137 26/2/2561

หนา้ 19



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

216 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดงาน 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 90.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 90.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020153 27/2/2561

217 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนริศรา จันทร์ขาว 1,800.00 นางนริศรา จันทร์ขาว 1,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020152 27/2/2561

218 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นางนริศรา จันทร์ขาว 2,100.00 นางนริศรา จันทร์ขาว 2,100.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020151 27/2/2561

219 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์รายวัน ประจ าเดือนมีนาคม
 พ.ศ. 2561

1,770.00 1,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร 1,730.00 ร้านเกษากร 1,730.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020149 27/2/2561

220 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐ
โภคิน 6,300.00

นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐโภคิน 
6,300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020150 27/2/2561

221 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 660.00 660.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 660.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 660.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020162 27/2/2561

222 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 6,000.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 6,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020161 27/2/2561

223 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง จิรโรจน์ แอร์ & เซอร์วิส 7,000.00 จิรโรจน์ แอร์ & เซอร์วิส 7,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020167 27/2/2561

224 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้ พร้อมน้ ามัน
เช้ือเพลิง)

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 8,400.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 8,400.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020163 27/2/2561

225 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 49,500.34 49,500.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
49,500.34

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
49,500.34

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061020010 27/2/2561

226 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
3,705.00

นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,705.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020156 27/2/2561

227 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 2,822.00 2,822.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
2,822.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
2,822.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020172 27/2/2561

228 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 8,127.00 8,127.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 7,960.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
7,960.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020171 27/2/2561

229 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้ พร้อมน้ ามัน
เช้ือเพลิง) จ านวน 1 คัน

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 2,700.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 2,700.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061020174 28/2/2561

230 วัสดุอ่่ืน 14,665.00 14,665.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061020006 1/2/2018

หนา้ 20



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

231 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 10 รายการ 37,482.10 37,482.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061020002 1/2/2018

232 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061020003 1/2/2018

233 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส เค วี เซอร์วิส ร้าน เอส เค วี เซอร์วิส ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020017 1/2/2018

234 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ - วัสดุวิทยาศาสตร์ 10 รายการ 6,928.25 6,928.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020020 1/2/2018

235 ขออนุมัติดวงตราไปรษณียากร 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020005 1/2/2018

236 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 5 รายการ 573.00 573.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจียบฮวด / บริษัท บัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ร้าน เจียบฮวด / บริษัท บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020009 1/2/2018

237 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ (ตามใบเสนอราคาดังแนบ) 42,543.20 42,543.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061020005 1/2/2018

238 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020012 1/2/2018

239 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ 13,589.00 13,589.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061020001 1/2/2018

240 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 69,242.91 69,242.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061020004 1/2/2018

241 ค่าซ่อมแซมแอร์อาคารCL 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รังษีอีเล็คทริค จ ากัด บริษัท รังษีอีเล็คทริค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061020007 1/2/2018

242 ขออนุมัติจ้าง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020032 2/2/2018

243 ของท่ีระลึก-โถเบญจรงค์ 430.00 430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020030 2/2/2018

244 ขออนุมัติซ้ือ 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020024 2/2/2018

245 ค่าจ้างเหมารถตู้ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020027 2/2/2018

หนา้ 21



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

246 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 7,126.20 7,126.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย
 จ ากัด

บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020026 2/2/2018

247 ค่าเช่ารถตู้ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020028 2/2/2018

248 ขออนุมัติซ้ือโปรแกรมเกาส์เชียน 16 และโปรแกรมเกาส์
วิว 6 จ านวน 1 ชุด

167,000.00 167,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061020008 2/2/2018

249 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ - ตลับหมึกเลเซอร์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอมพิวเตอร์
ครบวงจร

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คอมพิวเตอร์ครบ
วงจร

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020033 5/2/2018

250 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา-เคร่ืองสเปคโตโฟโตมิเตอร์ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุปกรณ์และเคมี
วิจัย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุปกรณ์และเคมีวิจัย ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020038 6/2/2018

251 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา-ป๊ัมสูญญากาศ 1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิช่ัน ไซแอนติฟิค จ ากัด บริษัท โปรวิช่ัน ไซแอนติฟิค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020037 6/2/2018

252 ขออนุมัติซ้ือ 780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง สดใสก๊อปป้ี สดใสก๊อปป้ี ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020036 6/2/2018

253 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 3 รายการ 9,715.60 9,715.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020034 6/2/2018

254 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 2 รายการ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020035 6/2/2018

255 ขออนุมัติจ้างท ากระเป๋าใส่เคร่ืองเขียน จ านวน 10,000 
ใบ

160,000.00 160,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทรงพร หล าพุกกานนท์ นางสาวทรงพร หล าพุกกานนท์ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061020010 7/2/2018

256 ค่าประชาสัมพันธ์ 2,942.50 2,942.50 เฉพาะเจาะจง ร้านซีลลอส ร้านซีลลอส ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020054 7/2/2018

257 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองปรับอากาศจ านวน 2 รายการ 332,800.00 332,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061020009 7/2/2018

258 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ 1 รายการ ตู้เย็นเก็บเช้ือ จ านวน 1
 เคร่ือง

28,783.00 28,783.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอส.พี.มาร์ท จ ากัด บริษัท ชลบุรี เอส.พี.มาร์ท จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061020014 9/2/2018

259 ขอซ้ือวัสดุ 26 รายการ 8,699.60 8,699.60 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020057 8/2/2018

260 ค่าซ่อม 28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061020012 8/2/2018

หนา้ 22



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

261 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 4,142.00 4,142.00 เฉพาะเจาะจง บ้านจิปาถะ, ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพาจ ากัด, ว.นิยม, 
บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ีจ ากัด,

บ้านจิปาถะ, ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัย
บูรพาจ ากัด, ว.นิยม, บริษัทบัณฑิตสเต
ชันเนอร่ีจ ากัด,

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020061 8/2/2018

262 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา เคร่ืองป่ันเหว่ืยง 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061020013 8/2/2018

263 วัสดุ 15 รายการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020060 8/2/2018

264 วัสดุอ่ืน 10,600.00 10,600.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061020015 9/2/2018

265 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 10 รายการ 9,997.00 9,997.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน BAN COM SHOP, ร้านไพร
เวชค้าวัสดุ และ บ.บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จก.

ร้าน BAN COM SHOP, ร้านไพรเวช
ค้าวัสดุ และ บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จก.

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020070 9/2/2018

266 วัสดุอ่ืนๆ 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020068 9/2/2018

267 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 
รายการ

357,600.00 357,600.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061020018 9/2/2018

268 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020069 9/2/2018

269 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ 1 รายการ พัดลมดูดอากาศ 7 ตัว 13,650.00 13,650.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061020016 9/2/2018

270 ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์-รถตู้ปรับอากาศ ไป-กลับ ม.
บูรพา จ.ชลบุรี - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020071 12/2/2018

271 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061020020 13/2/2018

272 ขอซ้ือวัสดุ 2 รายการ 13,696.00 13,696.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประโยชน์น าดี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประโยชน์น าดี ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061020019 13/2/2018

273 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย
 จ ากัด

บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020083 14/2/2018

หนา้ 23



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

274 ขอจ้างซ่อมชุดไมเคลสันอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ 90,180.00 90,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีเว่ ซิสเท็ม (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ฟีเว่ ซิสเท็ม (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061020021 14/2/2018

275 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ (วัสดุร้านอมร และอ่ืนๆ) 9,450.00 9,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, 
หจก.คณิศวร, นายอาทิตย์  เจริญ
แพทย์, ร้านธนาดล, ร้าน
ประโยชน์การไฟฟ้า, ร้าน ไถ่เส็ง, 
สมศักด์ิ (ยู้) รัตนศักด์ิธารา, วิน
เพาเวอร์ ซัพพลาย, บ.โปรแอคทิฟ
 แมนเนจเม้น จก., เซนทรัลฟู้ดรี
เทล และ บ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, 
หจก.คณิศวร, นายอาทิตย์  เจริญแพทย์
, ร้านธนาดล, ร้านประโยชน์การไฟฟ้า,
 ร้าน ไถ่เส็ง, สมศักด์ิ (ยู้) รัตนศักด์ิธารา
, วินเพาเวอร์ ซัพพลาย, บ.โปรแอคทิฟ
 แมนเนจเม้น จก., เซนทรัลฟู้ดรีเทล 
และ บ.อมรศูนย์รวมอะไหล่ฯ

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020086 15/2/2018

276 ค่าเช่ารถยนต์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020092 16/2/2018

277 ขออนุมัติซ้ือกาวตราช้าง 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020094 19/2/2018

278 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 21,161.39 21,161.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061020025 20/2/2018

279 ขอซ้ือวัสดุ 6 รายการ 9,587.20 9,587.20 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี/ร้านค้า
สหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา

บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี/ร้านค้า
สหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020118 20/2/2018

280 ขอซ้ือชุดวัดความต้านทาน 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณิชกานต์ พรี
ซิช่ัน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณิชกานต์ พรีซิช่ัน ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061020026 20/2/2018

281 วัสดุอืนๆ 1,336.00 1,336.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020113 20/2/2018

282 วัสดุอ่ืน 1,230.50 1,230.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020115 20/2/2018

283 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020119 20/2/2018

284 ค่าซ่อมแซม 41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จ าปาบุรี นายสมชาย จ าปาบุรี ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061020024 20/2/2018

หนา้ 24



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

285 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต 1,540.00 1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ม.บูรพา ร้านสหกรณ์ม.บูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020121 20/2/2018

286 ค่าซ่อมแซมป้ัมสารเคมี 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน  ฮะสุน นายระพิน  ฮะสุน ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020117 20/2/2018

287 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ร้านมารดา ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020135 21/2/2018

288 ขอซ้ืออุปกรณ์เคาะสัญญาณ 78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีเว่ ซิสเท็ม (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ฟีเว่ ซิสเท็ม (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061020027 21/2/2018

289 วัสดุอ่ืนๆ 49,220.00 49,220.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. 
อินเตอร์เทรด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์เท
รด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061020028 21/2/2018

290 ชุดของท่ีระลึก 465.00 465.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020156 23/2/2018

291 ครุภัณฑ์ 59,700.00 59,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061020029 27/2/2018

292 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,5000 ANSI Lumens

181,800.00 181,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061020030 28/2/2018

293 ขออนุมัติซ้ือเก้าอ้ีเลคเชอร์ จ านวน 150 ตัว 285,000.00 285,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟเบอร์ ริส จ ากัด บริษัท ไฟเบอร์ ริส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061020031 28/2/2018

294 ขอจ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในอาคารเซรา
มิกส์

3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี  เน่ืองจ านงค์ นางสาวสุมารี  เน่ืองจ านงค์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061020004 1/2/2018

295 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในท างานและการเรียนการสอนใน
สาขาเซรามิกส์ และ คณะศิลปกรรมศาสตร์

18,478.90 18,478.90 เฉพาะเจาะจง ร้าน  เอส.เค.ฮาร์ดแวร์ ร้าน  เอส.เค.ฮาร์ดแวร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061020006 1/2/2018

296 ขอจัดจ้างท าการ์ดอวยพรพร้อมซอง 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061020003 1/2/2018

297 จ้างเหมาบริการล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์  1,000 บาท สาขาจิตรกรรม  
500  บาท

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสบายแอร์ แสนสุข ร้านสบายแอร์ แสนสุข เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061020005 2/2/2018

หนา้ 25



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

298 ขอจัดจ้างท าตรายางเพ่ือใช้ในการจัดท างานในคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

716.90 716.90 ตกลงราคา ร้านเสียงศักด์ิบล๊อค ร้านเสียงศักด์ิบล๊อค เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061020017 9/2/2018

299 ขอจัดซ้ือน้ ามัน ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจากกรี
นเนท จ ากด

หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจากกรีนเนท
 จ ากด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061020020 9/2/2018

300 ขอจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ เพ่ือเดินทางพา
นิสิตสาขาเซรามิกส์ไปศึกษาดูงาน วันท่ี 21 ก.พ. 61

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061020031 19/2/2018

301 ขอจัดซ้ือดินเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์

7,543.50 7,543.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทคอมพาวด์เคลย์ จ ากัด บริษัทคอมพาวด์เคลย์ จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061020041 21/2/2018

302 ขอจัดซ้ือวัสดุ  เพ่ือใช้ในห้องประชุม AB111/1 89.00 89.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอมรศูนย์รวมอะไหล่
อิเล็คโทรนิคส์ จ ากัด

บริษัทอมรศูนย์รวมอะไหล่
อิเล็คโทรนิคส์ จ ากัด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061020045 22/2/2018

303 ขอจัดจ้างเหมาบริการรกหกล้อเพ่ือขนส่งรูปภาพศิลปะ 
ในการจัดท าโครงการนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ  
คร้ังท่ี  61  และ นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของ
ศิลปินรุ่นเยาวน์  คร่้งท่ี 32

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงอาทิตย์  เงินทรัพย์ นายแสงอาทิตย์  เงินทรัพย์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061020046 26/2/2018

304 ขอจัดซ้ือ สบู่เหลว เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาเซรามิกส์

1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอัมรินทร์เซรามิคส์คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

บริษัทอัมรินทร์เซรามิคส์คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061020047 26/2/2018

305 ขออนุมัติซ่อมแซมป๊ัมน้ า 2,360.00 2,360.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ (2,360 
บาท)

นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ (2,360 บาท) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0803061020008 19/2/2018

306 ขออนุมัติซ่อมล าโพงเคร่ืองเเสียงเคล่ือนท่ี 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค (4,280 บาท) นิวทาวน์ เทคนิค (4,280 บาท) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0803061020009 21/2/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

307 ขอเสนอซ้ือวัสดุ ส าหรับท าป้ายช่ือ และจดหมายส่งตัว 
โครงการตัวแทน สทศ.ประจ าสนามสอบ O-NET ช้ัน ป.6
 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบ จ.ชลบุรี 
และจ.ระยอง วันท่ี 3-4 ก.พ. 2561

1,860.00           1,860.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว
 ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061020001 1/2/2561

308 ขอเสนอจ้างจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ ส่ง สทศ. เม่ือเสร็จส้ินโครงการตัวแทน สทศ.
ประจ าสนามสอบ O-NET ช้ัน ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา
 2560 ณ สนามสอบ จ.ชลบุรี และจ.ระยอง

3,940.00           3,940.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนิตา วงศ์ทา นางสาวธนิตา วงศ์ทา มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061020002 1/2/2561

309 ขอเสนอซ้ือเมาส์คอมพิวเตอร์ Optical USB เพ่ือ
น าไปใช้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ 
ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด

4,280.00           4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว
 ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061020008 6/2/2561

310 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องพักอาจารย์ประจ า
ภาควิชาวิจัยฯ เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศไม่เย็น 
จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์ 
5101014010059)

890.00             890.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสบายแอร์แสนสุข ร้านสบายแอร์แสนสุข มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061020018 7/2/2561

311 ขอเสนอซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ืออ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของอาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีภาควิชาการ
จัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์

1,058.00           1,058.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว
 ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061020015 7/2/2561

312 ขอเสนอซ้ือเทปติดกล่อง และล้ินแฟ้มโลหะ เพ่ือใช้ใน
การจัดเก็บเอกสารของงานสารบรรณ คณะศึกษาศาสตร์
 ม.บูรพา

440.00             440.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ บริการรวดเร็ว
 ราคาเหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061020030 12/2/2561

313 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Dell Optiplex 380 
เน่ืองจาก Power Supply ช ารุด ท าให้ไม่สามารถใช้งาน
ได้ จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ (เลข
ครุภัณฑ์ 5415003010451)

2,675.00           2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061020033 14/2/2561

314 ขอเสนอท าตรายาง เพ่ือใช้ในการจัดเก็บเอกสารของงาน
สารบรรณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

1,273.30           1,273.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061020032 14/2/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

315 ขอเสนอซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ ศูนย์อาหารอาคาร 
60 พรรษามหาราชินี 1 เลข 5101014010086 
เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากศมีเสียงดัง เลข 
5101014010087 พบว่าไม่มีกระแสไฟเข้าไปเล้ียงคอยล์
ร้อน รูมคอลโทรลเสีย

48,802.70         48,802.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061020056 19/2/2561

316 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ Actatek เน่ืองจาก
เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือเปิดเคร่ืองไม่ติด จ าเป็นต้องซ่อม
เพ่ือให้บุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ สแกนน้ิวมือเข้าออก
เวลางานได้ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์ 560102303000009)

1,177.00           1,177.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061020057 19/2/2561

317 ขอเสนอซ้ือสายโทรศัพท์และอุปกรณ์ในการเดิน
สายโทรศัพท์ เน่ืองจากโทรศัพท์ภายใน 2021 ไม่มี
สัญญาณ ตรวจสอบพบว่าสายเมนโทรศัพท์ท่ีต่อออกมา
จากตู้สาขาเกิดคราบข้ีเกลือจับภายในสายโทรศัพท์ 
จ าเป็นต้องเดินสายเมนใหม่

630.00             630.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประโยชน์การไฟฟ้า ร้านประโยชน์การไฟฟ้า สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061020055 19/2/2561

318 ขอเสนอท าป้ายท่ีจอดรถ เน่ืองจากป้ายเดิมช ารุด แตก 
หัก เสียหาย จ าเป็นต้องท าป้ายท่ีจอดรถใหม่ เพ่ือใช้
ส ารองท่ีจอดรถของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

4,815.00           4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061020069 26/2/2561

319 ขอเสนอท าตรายาง ช าระค่าฝากส่งรายเดือน และโลโก้
มหาวิทยาลัย+คณะศึกษาศาสตร์ ส าหรับใช้ประทับตรา
ซองจดหมายส่งเอกสารราชการทางไปรษณีย์

1,498.00           1,498.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061020068 26/2/2561

320 ขอเสนอค่าถ่ายเอกสาร ส าหรับถ่ายเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนให้แก่นิสิต และเอกสารต่างๆ ของภาควิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

3,100.00           3,100.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์ นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061020066 26/2/2561

321 ขอซ่อมเคร่ืองสูบน้ า๒เรือนเพาะช า 3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PR0206061020037 4/2/2561

322 ขอซ้ือวัสดุงานสาธารณูปโภค ช่างประปา เพ่ือใช้ในงาน
ซ่อมแซมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PR0206061020035 4/2/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

323 ขอซ้ือวัสดุงานสาธารณูปโภค ช่างประปา เพ่ือใช้ในงาน
ซ่อมแซมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

1,444.50 1,444.50 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061020036 4/2/2561

324 ขอซ้ือน้ ามันไฮโดริค ๑๘ ลิตร ส าหรับใส่รถกระเช้าไฟฟ้า
 ทะเบียน ม-0210 ชลบุรี

1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061020033 4/2/2561

325 ขอซ่อมกล้องวงจรปิด เฟส ๓ ตัวท่ี ๔ เน่ืองจากซ่อม
แผงวงจรหลักพร้อมค่าติดต้ังบนเสาไฟฟ้า

4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PR0206061020034 4/2/2561

326 ขอซ้ือวัสดุของห้องน้ าเพ่่ือซ่อมแซมห้องน้ าอาคาร
หอประชุมธ ารง บัวศรีและส านักงานอธิการบดี

545.70 545.70 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061020042 5/2/2561

327 ขอซ้ือวัสดุงานสาธารณูปโภคจ านวน ๔ รายการเพ่ือใช้
ในการย้ายก๊อกห้องเตรียมอาหารจากช้ัน๗มาท่ีช้ัน๒ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

232.19 232.19 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061020046 5/2/2561

328 ขอซ้ือวัสดุงานสาธารณูปโภคเพ่ือซ่อมแซมห้องน้ า อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี

620.60 620.60 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061020043 5/2/2561

329 ขอเบิกส่วนของระยะทางท่ีเกินเฉล่ีย ๒๕๐ กิโลเมตรต่อ
คันต่อวันในเดือนมกราคมพ.ศ.๒๕๖๑ โดยผู้ให้บริการ
สามารถคิดส่วนเกินกิโลเมตรละ๔บาทเป็นระยะทาง 
๗๔๗ กม.

2,988.00 2,988.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ พฤทธิพงษ์ นายอ านาจ พฤทธิพงษ์ ราคา PR0206061020048 6/2/2561

330 ขอจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน นค-7208 ชลบุรี 15,264.09 15,264.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PO0206061020011 11/2/2561

331 ขอซ้ือสายไฟเพ่ือซ่อมชุดไฟทางบริเวณทางเข้าศูนย์จีน
และบ้านพักบุคลากร

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PR0206061020097 8/2/2561

332 ซ่อมรีโมทรถยนต์ ขก-2343 ชลบุรี เน่ืองจากต้องเปล่ียน
ถ่ายรีโมทรถยนต์จ านวน๒ก้อน

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง นายชวลิต ทวิสิริกุล นายชวลิต ทวิสิริกุล ราคา PR0206061020114 9/2/2561

333 ขอซ้ือผ้าขนหนูเพ่ือให้บริการอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

84,108.00 84,108.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรมณี  เลิศธนอนุสรณ์ นางสาวรมณี  เลิศธนอนุสรณ์ ราคา PO0206061020006 9/2/2561

334 ปรับปรุงห้องส านักงานประชาสัมพันธ์ อาคารภปร ให้
เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนรองรับการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

11,660.00 11,660.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 ราคา PO0206061020022 27/2/2561

335 ขอซ้ือกระดาษช าระจัมโบ้โรล เพ่ือใช้ในการให้บริการ
อาจารย์เจ้าหน้าท่ีของสถาบันทางการศึกษาแห่งชาติ

4,170.00 4,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206061020143 12/2/2561

หนา้ 29



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

336 ขอซ้ือกระดาษช าระม้วนเล็ก เพ่ือใช้ในการให้บริการ
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ

31,005.00 31,005.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206061020153 12/2/2561

337 ขอซ้ือกาแฟ แก้วถ้วยกระดาษ และช้อนคนกาแฟ เพ่ือใช้
ในการให้บริการอาจารย์เจ้าหน้าท่ีของสถาบันทาง
การศึกษาแห่งชาติ

25,278.00 25,278.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชาดา  เอกธนถิรากุล นางสาวณิชาดา  เอกธนถิรากุล ราคา PR0206061020148 12/2/2561

338 ขอซ้ือผ้าเช็ดเท้าขนาด17*28น้ิว หนัก8ปอนด์ 35,840.00 35,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206061020136 12/2/2561

339 ขอซ้ือแชมพูสระผม ครีมนวดผม ครีมอาบน้ า และแก้ว
น้ า เพ่ือใช้ในการให้บริการอาจารย์เจ้าหน้าท่ีของสถาบัน
ทางการศึกษาแห่งชาติ

82,080.00 82,080.00 เฉพาะเจาะจง นางฐิติพร เลิศธนอนุสรณ์ นางฐิติพร เลิศธนอนุสรณ์ ราคา PR0206061020142 12/2/2561

340 จ้างซักผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าและเช็ดเท้าเพ่ือให้บริการ
อาจารย์เจ้าหน้าท่ีงานสถาบันทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน)

75,480.00 75,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด ราคา PO0206061020012 12/2/2561

341 จ้างท าหมันสุนัขจรจัด คร้ังท่ี ๓ เพ่ือลดประชากรสุนัข 
และฉีดยาท าหมันสุนัขจรจัดภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

13,250.00 13,250.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย บุญอินทร์ นายอุทัย บุญอินทร์ ราคา PR0206061020202 14/2/2561

342 ขอซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมแซมห้องน้ าช้ัน๙ส านักงาน
อธิการบดีและห้องน้ าบริเวณลานวิศวะ

513.60 513.60 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061020218 19/2/2561

343 ขอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้อง๓๐๕ช้ัน๑๔ อาคารชุดพัก
อาศัย ดร.เสนาะ อูนากูล

7,276.00 7,276.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PR0206061020225 19/2/2561

344 ขอซ้ือไมโลส าหรับรับรองแก่ผู้เข้ามาใช้บริการห้องพัก
อาคารชุดพักอาศัย ดร.เสนาะฯ ช้ัน14 อาคารเรือนพัก
รับรองA-B

960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ราคา PR0206061020234 19/2/2561

345 จ้างซ่อมเคร่ืองเจาะคอนกรีต เพ่ือใช้ในงานสาธารณูปโภค
 งานช่างต่างๆ ส าหรับใช้ในการขุดเจาะ

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PR0206061020217 19/2/2561

346 ขอซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูปส าหรับซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด
เป็นหลุม เป็นบ่อ ไม่เรียบ บริเวณต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัยซ่ึงอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้สัญจร

9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061020220 19/2/2561

หนา้ 30



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

347 จ้างเปล่ียนกระจกหน้าต่างบริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิม
พระเกียรติช้ัน๑

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ ราคา PR0206061020229 19/2/2561

348 ขอซ้ือวัสดุของงานช่างเพ่ือใช้ในการซ่อมแซมโต๊ะท างาน 
ผอ.กองกลาง และซ้ือเคร่ืองมือช่างให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีย้าย
มางานช่าง

2,439.60 2,439.60 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061020221 19/2/2561

349 ขอซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ของงานสวนเรือนเพาะช า เพ่ือใช้ใน
การซ่อมแซม บ ารุง อาคารเรือนเพาะช าให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์

3,498.90 3,498.90 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061020219 19/2/2561

350 ขอซ้ือวัสดุเพ่ือซ่อมแซมตัวล็อคหน้าต่างและเจาะห่วง
แขวนป้ายห้องประชุม PJ301 อาคาร๕๐ปี

1,960.24 1,960.24 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061020227 19/2/2561

351 ขอซ้ือส าหรับงานช่าง เพ่ือใช้ในการซ่อมแซมประตู
อาคารโภชนาคารและซ่อมแซมพ้ืนห้องถ่ายเอกสารช้ัน๗
 ส านักงานอธิการบดี

278.20 278.20 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061020222 19/2/2561

352 จ้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศอาคารชุดพักอาศัย
 ดร.เสนาะ อูนากูล ช้ัน๑๔ อาคารเรือนพักรับรองA-B 
และบ้านพักอธิการบดี

49,434.00 49,434.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PO0206061030004 2/3/2561

353 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน40-0964เน่ืองจากขอ
ตรวจเช็คระบบไฟท้ังระบบ เปล่ียนหลอดไฟต่างๆ

25,059.40 25,059.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด ราคา PO0206061030003 2/3/2561

354 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องควบคุมระบบ
สายโทรศัพท์บริเวณส านักหอสมุด

17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PO0206061030012 5/3/2561

355 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องพักอาจารย์๑ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ๖๐ปี

3,959.00 3,959.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PR0206061020262 20/2/2561

356 จ้างซ่อมรถสวัสดิการหมายเลข ๑๘ เน่ืองจากแบตเตอร่ี
เส่ือมสภาพจากการใช้งาน

7,135.00 7,135.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ ราคา PR0206061020246 20/2/2561

357 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 40-0698 ชลบุรี เน่ืองจากขอ
เช็คระบบแอร์พัดลมเบอร์1และ2ไม่ติด และเติมน้ ายา
แอร์ เพ่ือให้การใช้งานได้ตามปกติ

10,940.00 10,940.00 เฉพาะเจาะจง จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ราคา PO0206061030002 2/3/2561

358 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 40-0698 ชลบุรี 21,316.54 21,316.54 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด ราคา PO0206061030005 3/3/2561

หนา้ 31



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

359 ขอซ้ือวัสดุงานสาธารณูปโภค ช่างประปาเพ่ือซ่อมแซม
ชักโครกห้อง๓๐๘อาคารชุดพักอาศัยดร.เสนาะฯ ซ่อม
อ่างล้างหน้าโรงงานช่างและซ่อมป๊ัมน้ าบ้านพัก

771.47 771.47 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061020244 20/2/2561

360 ขอซ้ือวัสดุงานสาธารณูปโภค ช่างประปาเพ่ือใช้ในการ
ซ่อมแซมท่อน้ าประปา บริเวณจุดจอดรถสวัสดิการหน้า
มหาวิทยาลัย

69.55 69.55 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061020239 20/2/2561

361 ขอซ้ือน้ ามันเคร่ืองและน้ ากล่ันส าหรับบ ารุงรถยนต์
ส่วนกลาง รถสวัสดิการของมหาวิทยาลัย งานสวนและ
ส่ิงแวดล้อม งานสาธารณูปโภค และงานบริหารอาคาร
สถานท่ี(ภาคสนาม)แทนของเดิมท่ีหมด

5,713.80 5,713.80 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061020236 20/2/2561

362 ขอซ้ือสายจอมอนิเตอร์เพ่ือเปล่ียนทดแทนของเดิมท่ี
ช ารุด ใช้ต่อระบบกล้องวงจรปิดไปจอโทรทัศน์

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206061020271 20/2/2561

363 จ้างบ ารุงรักษาลิฟท์ส านักงานอธิการบดี(ชนิดไม่รวม
อะไหล่) ย่ีห้อPIONEER ELEVATOR (ตัวซ้ายมือ)

20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ 
เครน จ ากัด

บริษัท ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ เครน 
จ ากัด

ราคา PO0206061020021 27/2/2561

364 จ้างปะยางและสลับยางรถยนต์ทะเบียน ขจ-๕๗๐๐ 
ชลบุรี

321.00 321.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206061020273 21/2/2561

365 จ้างซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์ทะเบียน ขค-๕๓๙๑ ชลบุรี
 เน่ืองจากพบว่ายางรถยนต์มีรอยร่ัว

160.50 160.50 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206061020301 23/2/2561

366 ขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับเติมรถกระเช้าไฟฟ้า รถ
แทรกเตอร์ รถอีแต๋นเบอร์1 2 3 และ4 รถจักรยานยนต์
ท้ังหมด เคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองตัดไม้ และเคร่ืองพ่นยา

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคา PO0206061030006 3/3/2561

367 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขจ-5700 ชลบุรี เน่ืองจากเช็ค
ระยะ220,000กิโลเมตร

11,927.29 11,927.29 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PO0206061030007 5/3/2561

368 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นพรัตน์ คอนสตรัคช่ัน และ
 พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด

บริษัท นพรัตน์ คอนสตรัคช่ัน และ 
พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด

ราคา PO0206061030017 8/3/2561

369 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์ วงค์แก้ว นายภานุวัฒน์ วงค์แก้ว ราคา PR0206061020122 9/2/2018

หนา้ 32



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

370 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าซอง
ผนึกแห้ง

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จก. บ.สยามแม็คโคร จก. ราคา PR0206061020123 9/2/2018

371 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่า
กระดาษถ่ายเอกสาร A4

7,864.50 7,864.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด ราคา PR0206061020109 9/2/2018

372 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัตเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย ศรีสวัสด์ิ ราคา PR0206061020121 9/2/2018

373 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

15,900.00 15,900.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย ศรีสวัสด์ิ ราคา PR0206061020120 9/2/2018

374 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

15,900.00 15,900.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์ วงค์แก้ว นายภานุวัฒน์ วงค์แก้ว ราคา PR0206061020119 9/2/2018

375 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(หมึกเคร่ืองพิมพ์)

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206061020125 10/2/2018

376 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

59,100.00 59,100.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PO0206061020013 13/2/2018

377 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
จัดพิมพ์ใบแสดงผลการเรียนภาษาอังกฤษ

93,090.00 93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิวัฒนา การพิมพ์ แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท วิวัฒนา การพิมพ์ แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

ราคา PO0206061020018 14/2/2018

378 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์ (วิทยาเขตจันทบุรี)

5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์ วงค์แก้ว นายภานุวัฒน์ วงค์แก้ว ราคา PR0206061020147 12/2/2018

379 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่า
กระดาษถ่ายเอกสาร

10,486.00 10,486.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด ราคา PR0206061020163 12/2/2018

380 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 18,778.00 18,778.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ ร้าน บ้านจิปาถะ ราคา PR0206061020157 12/2/2018

381 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์ (วิทยาเขตจันทบุรี)

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย ศรีสวัสด์ิ ราคา PR0206061020145 12/2/2018

382 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์ (วิทยาเขตจันทบุรี)

13,100.00 13,100.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย ศรีสวัสด์ิ ราคา PR0206061020144 12/2/2018

383 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมายานพาหนะ

69,600.00 69,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PO0206061020017 13/2/2018

384 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์ (วิทยาเขตจันทบุรี)

13,100.00 13,100.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์ วงค์แก้ว นายภานุวัฒน์ วงค์แก้ว ราคา PR0206061020146 12/2/2018

หนา้ 33



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

385 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 14,460.00 14,460.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ ร้าน บ้านจิปาถะ ราคา PR0206061020183 14/2/2018

386 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

31,200.00 31,200.00 เฉพาะเจาะจง นายประวัติ เจริญชัย นายประวัติ เจริญชัย ราคา PR0206061020211 16/2/2018

387 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

27,600.00 27,600.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรวัลย์  อัฒโน นายไพรวัลย์  อัฒโน ราคา PR0206061020216 18/2/2018

388 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PO0206061030015 6/3/2018

389 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์ (วิทยาเขตจันทบุรี)

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย ศรีสวัสด์ิ ราคา PR0206061020317 26/2/2018

390 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่า
กระดาษถ่ายเอกสาร

5,767.30 5,767.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด ราคา PR0206061020330 27/2/2018

391 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
จัดพิมพ์ค าร้องของดเรียน

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ ราคา PO0206061030016 7/3/2018

392 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมา
บริการรถยนต์

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206061020332 27/2/2018

393 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึก
เคร่ืองพิมพ์

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206061020329 27/2/2018

394 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึก
พิมพ์

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206061020334 27/2/2018

395 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 9,664.00 9,664.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ ร้าน บ้านจิปาถะ ราคา PR0206061020333 27/2/2018

396 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 7,664.00 7,664.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ ร้าน บ้านจิปาถะ ราคา PR0206061020331 27/2/2018

397 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์,หมึกพิมพ์เคร่ือง
ถ่ายเอกสาร

13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020004 1/2/2018

398 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองโทรสาร Panasonic 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020005 1/2/2018

หนา้ 34



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

399 ขออนุมัติเบิกเงินค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ เดือน 
ก.พ - มี.ค 2561

23,005.00 23,005.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินเตอร์ โฮม เซอร์วิส หจก. อินเตอร์ โฮม เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020009 1/2/2018

400 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ ามันเคร่ืองรถจักรยานยนต์ ย-3924 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020001 1/2/2018

401 ขออนุมัติเบิกเงินค่าท่อ,กาวทาท่อ,เทปพันเกลียว 118.00 118.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ร้านไพรเวชค้าวัสดุ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020003 1/2/2018

402 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ 
ย-3924 เดือน ก.พ 2561

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020007 1/2/2018

403 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเจลปรับอากาศ 456.00 456.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020002 1/2/2018

404 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร โครงการบรรยายพิเศษ
ข้อก าหนดของระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม ISO 14001

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฎฐ์  ภัทรโกมลเลิศ นายธนเสฎฐ์  ภัทรโกมลเลิศ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020011 2/2/2018

405 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถไปจัดโครงการดับเพลิง
ข้ันพ้ืนฐานฯ ในวันท่ี 16 ก.พ 2561

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020012 5/2/2018

406 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหลอดไฟตารถทะเบียน นค-5927 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างโจ อู่ช่างโจ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020016 5/2/2018

407 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมชุดเคร่ืงเสียง เคร่ืองควบคุมชุด
ไมค์ประชุม

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020014 5/2/2018

408 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 16,146.30 16,146.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020015 5/2/2018

หนา้ 35



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

409 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมรถ นข-481 และ รถตู้ นค-5927 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างโจ อู่ช่างโจ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020017 5/2/2018

410 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 2

2,586.00 2,586.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020018 6/2/2018

411 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปล่ียนขาท่ีรองรับถังน้ าชักโครกและ
สายช าระยกชุด ห้องน้ าช้ัน 2 และช้ัน 3

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก ภูมิภัทรพันธ์ 2008 เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020023 7/2/2018

412 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถไปนิเทศนิสิตฝึกงานใน
รายวิชา 710413 ในวันท่ี 16 ก.พ 2561

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช  ศึกพ่าย นายมาโนช  ศึกพ่าย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020031 8/2/2018

413 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถเพ่ือรับส่งอาจารย์ในการ
เดินทางไปประชุมท่ีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล ใน
วันท่ี 28 ก.พ 2561

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020032 8/2/2018

414 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดพิมพ์และเข้าเล่มวารสาร
สาธารณสุข ปีท่ี 12 เล่ม 2

41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนติกุลการพิมพ์ จ ากัด บริษัท เนติกุลการพิมพ์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020033 9/2/2018

415 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเขียนโปรแกรมไฟล์,แปลงไฟล์,งาน
ส าเนาเอกสารพิมพ์เขียว

31,030.00 31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอนายโอคล็อค จ ากัด บริษัท โอนายโอคล็อค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO1000061020001 13/2/2018

416 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายช่ืออาจารย์ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020042 13/2/2018

417 ขออนุมัติเบิกเงินค่าผงหมึก 4500 S ของเคร่ืองถ่าย
เอกสาร RICOH

14,445.00 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020040 13/2/2018

418 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเอกสารประกอบโครงการถ่ายทอด
ความรู้จากพ่ีสู่น้อง ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ประจ าปี
การศึกษา 2560

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมหญิง  ศรีเหรัญ นางสาวสมหญิง  ศรีเหรัญ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020055 16/2/2018

หนา้ 36



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

419 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าเอกสารโครงการถ่ายทอด
ความรู้จากพ่ีสู่น้อง ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปี
การศึกษา 2560

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020054 16/2/2018

420 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 ขนาด
 70 แกรม จ านวน 300 รีม

28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020049 16/2/2018

421 ขออนุมัติเบิกเงินค่าท าป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020050 16/2/2018

422 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุห้องปฏิบัติการ ภาควิชาสุขศึกษา 4,006.00 4,006.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020067 20/2/2018

423 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปล่ียนไดร์ชาร์จ,แผงไดร์โอด รถตู้
ทะเบียน นค-5927

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างโจ อู่ช่างโจ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020070 21/2/2018

424 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปล่ียนหัวเทียนรถจักรยานยนต์ ย-
3924

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพฑูรย์มอเตอร์ ร้านไพฑูรย์มอเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020069 21/2/2018

425 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชา 701336 การแก้ปัญหา
สาธารณสุขในท้องถ่ินและการคุ้มครอบผู้บริโภค

17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญญ์วรัตน์ 
เฮลท์แคร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญญ์วรัตน์ เฮลท์แคร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020084 23/2/2018

426 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม เอกสาร
ประชุมภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข คร้ังท่ี 2/2561

315.00 315.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020083 23/2/2018

427 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก โครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในองค์กรท้องถ่ิน 2 ภาควิชา
พ้ืนฐานสาธารณสุข

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปริญญา สุจารีย์ นายปริญญา สุจารีย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020085 26/2/2018

428 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถรับส่งอาจารย์ในการเข้า
ร่วมประชุม ในวันท่ี 28 ก.พ 2561

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุพล  ทองค า นายจตุพล  ทองค า เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020087 27/2/2018

หนา้ 37



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

429 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปล่ียนคอมเพรสเซอร์
เคร่ืองปรับอากาศห้องเรียน 117A

57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินเตอร์ โฮม เซอร์วิส หจก. อินเตอร์ โฮม เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020088 27/2/2018

430 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองโทรสาร,หมึกเคร่ืองพิมพ์ 27,071.00 27,071.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี. คัลเลอร์ 
กรุ๊ป

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี. คัลเลอร์ กรุ๊ป เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020090 28/2/2018

431 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหนังสือ
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ

5,520.00 5,520.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร  บุญชู นายพลากร  บุญชู เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061020089 28/2/2018

432 จ้ดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ Eminent ขนาด 
24,000Btu จ านวน 1 เคร่ือง หมายเลขครุภัณฑ์ 
5401014010369

4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             
ราคาท่ีเสนอ 4,173.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค        ราคาท่ี
เสนอ 4,173.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061020001 1/2/2018

433 จัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 93 ถัง 3,255.00 3,255.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน           
ราคาท่ีเสนอ 3,255.00 บาท

ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน      ราคาท่ี
เสนอ 3,255.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061020003 2/2/2018

434 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ HP LaserJet P3015  จ านวน 1
 เคร่ือง

4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซียูดิจิตอลซัพพลาย         
ราคาท่ีเสนอ 4,494.00 บาท

ร้าน ซียูดิจิตอลซัพพลาย      ราคาท่ี
เสนอ 4,494.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061020002 2/2/2018

435 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ CF280XC HP 80X Black Toner For
 Pro M401d/M401dn จ านวน 1 กล่อง

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด                                 
ราคาท่ีเสนอ 7,200.00 บาท

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด                          ราคาท่ี
เสนอ 7,200.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061020004 5/2/2018

436 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค MacBook Pro 
จ านวน 1 เคร่ือง

5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซียูดิจิตอลซัพพลาย         
ราคาท่ีเสนอ 5,778.00 บาท

ร้าน ซียูดิจิตอลซัพพลาย       ราคาท่ี
เสนอ 5,778.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061020020 7/2/2018

437 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 60,000Btu ห้องอบรมช้ัน
1 อาคาร KB  จ านวน 1 เคร่ือง

5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             
ราคาท่ีเสนอ 5,885.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค         ราคาท่ี
เสนอ 5,885.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061020030 9/2/2018

438 จัดซ้ือหลอดไฟ Philips 36 WATT Cool White จ านวน
 6 หลอด

480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สะสม                          
ราคาท่ีเสนอ 480.00 บาท

ร้าน สะสม                       ราคาท่ี
เสนอ 480.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061020031 15/2/2018

439 จัดซ้ือลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ส าหรับสถานศึกษา Campus 
Desktop Package  จ านวน 360 ชุด

980,000.00 936,250.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด  
ราคาท่ีเสนอ 936,250.00 บาท

บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัดราคาท่ี
เสนอ 936,250.00 บาท

เป็นไปตามเอกสารประกวด
ราคา

PO1200061030001 
สัญญาเลขท่ี 6/2561

6/3/2018

หนา้ 38



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

440 จัดซ้ือตลับหมึกโทนเนอร์ HP LaserJet Pro200 color 
จ านวน 4 กล่อง

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด                                 
ราคาท่ีเสนอ 13,000.00 บาท

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด                                 ราคา
ท่ีเสนอ 13,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061020001 23/2/2018

441 จัดซ้ือถ่านชาร์จเนลูป AAA จ านวน 2 ก้อน 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด                                
ราคาท่ีเสนอ 360.00 บาท

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด  
                              ราคาท่ีเสนอ 
360.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061020036 23/2/2018

442 จัดซ้ือผงหมึกสีด าส าหรับรุ่น SP3500XS จ านวน 1 ตลับ 5,954.55 5,954.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด   
ราคาท่ีเสนอ 5,954.55 บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัดราคาท่ี
เสนอ 5,954.55 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061020035 23/2/2018

443 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม ฯ 
จ านวน 300 รีม

30,600.00 30,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด                                 
ราคาท่ีเสนอ 30,600.00 บาท

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด  
                               ราคาท่ีเสนอ
 30,600.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061020002 26/2/2018

444 จัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 จ านวน 14.60 ลิตร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงค์ทรายทอง              
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

หจก. วงค์ทรายทอง               ราคาท่ี
เสนอ 400.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061020038 26/2/2018

445 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061020001 1/2/2018

446 ซ้ือวัสดุวารสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061020002 1/2/2018

447 จ้างเปล่ียนระบบแอร์และไดสตาร์ทรถยนต์กระบะบล 
7421 ชลบุรี

26,643.00 26,643.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญผล อะไหล่ 2 ร้านเจริญผล อะไหล่ 2 มีความช านาญ PO1300061020001 2/2/2018

448 จ้างเปล่ียนแบตเตอร่ีรถกระบะทะเบียน บล 7421 ชลบุรี 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญผล อะไหล่ 2 ร้านเจริญผล อะไหล่ 2 มีความช านาญ PR1300061020005 5/2/2018

449 จ้างเปล่ียนยางกันโคลนตัวยูรถเก๋งทะเบียน ขค 7043 
ชลบุรี

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญผล อะไหล่ 2 ร้านเจริญผล อะไหล่ 2 มีความช านาญ PR1300061020004 5/2/2018

450 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 85 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061020016 8/2/2018

451 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 79 เอ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061020014 8/2/2018

หนา้ 39



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

452 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ 36 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061020015 8/2/2018

453 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารA 4 70 แกรม 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061020027 14/2/2018

454 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300061020034 19/2/2018

455 จ้างเปล่ียนชุดสายพานไทม์ม่ิงรถตู้ทะเบียน นค 7341 
ชลบุรี

5,489.10 5,489.10 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญผล อะไหล่ 2 ร้านเจริญผล อะไหล่ 2 มีความช านาญ PR1300061020040 22/2/2018

456 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300061020039 22/2/2018

457 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 83 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061020042 22/2/2018

458 จ้างเหมาอ่านบทความ 8 รายการ 9,620.00 9,620.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา นางสาวขนิษฐา มีความช านาญ PR1300061020041 22/2/2018

459 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารวิชาสัมมนาการเมืองไทยกับ
การบริหารสาธารณะ

1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 1,500 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง 
1,500 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1500061020002 1/2/2561

460 ขออนุมัติเบิกค่าน้ าด่ืม ประจ าเดือนมกราคม 2561 3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร/ราคาท่ี
เสนอ 3,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร/ราคาท่ีซ้ือ 
3,000 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1500061020009 6/2/2561

461 ขออนุมัติเบิกค่าน้ าด่ืม ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2561 3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร/ราคาท่ี
เสนอ 3,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร/ราคาท่ีซ้ือ 
3,000 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1500061020012 6/2/2561

462 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารต าราวิชาสมรรถนะและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 13 เล่ม

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

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง 
3,250 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1500061020031 15/2/2561

463 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารต าราวิชาการจัดการและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 14 เล่ม

2,240.00           2,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 2,240 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง 
2,240 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1500061020032 16/2/2561

หนา้ 40



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

464 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารต าราวิชาการเมืองและระบบ
ราชการไทย จ านวน 9 เล่ม

1,710.00           1,710.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 1,710 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง 
1,710 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1500061020033 19/2/2561

465 ขออนุมัติเบิกค่าท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 
ภายในตึกวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

19,500.00         19,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนทร์ แสงเดือน/ราคาท่ี
เสนอ 19,500 บาท

นายชานนทร์ แสงเดือน/ราคาท่ีจ้าง 
19,500 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1500061020034 21/2/2561

466 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุส านักงาน (แผ่น DVD-R) จ านวน ๑
 แพ็ค

420.00             420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
ราคาท่ีเสนอ 420 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/ราคา
ท่ีซ้ือ 420 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1500061020035 21/2/2561

467 ขออนุมัติเบิกค่าเช่ารถรับส่งเพ่ือมาเป็นวิทยากรบรรยาย
โครงการช้ีแจงแนวทางการสอบวัดคุณสมบัติของนิสิต
ปริญญาเอก

2,600.00           2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายศิระ พันธุมวนิช/ราคาท่ีเสนอ 
2,600 บาท

นายศิระ พันธุมวนิช/ราคาท่ีจ้าง 2,600
 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1500061020038 22/2/2561

468 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ือง VGA switch ,รางเก็บสายไฟ 
จ านวน 12 ชุด

13,096.80 13,096.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดู ไอ.ที โซลูช่ัน จ ากัด บริษัท ดู ไอ.ที โซลูช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061020005 2/2/2018

469 ขออนุมัติรถบัสปรับอากาศ 1 คัน โครงการศึกษาดูงาน
ในสาขาการจัดการโลจิสติกส์

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนา เณรศรี นางสาวรัตนา เณรศรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061020004 2/2/2018

470 จ้างเหมาบริการรถตู้ รับส่งอาจารย์ป.โท 11 ก.พ.61 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์ นุชพันธ์ นายเสน่ห์ นุชพันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061020006 5/2/2018

471 บัตรจอดรถ 100 ใบ 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061020012 8/2/2018

472 ขออนุมัติล้างแอร์ เติมสารความเย็น 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง กัญญาแอร์ บางแสน กัญญาแอร์ บางแสน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061020025 12/2/2018

473 ขอซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061020049 21/2/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

474 ขอซ้ือพวงหรีด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061020048 21/2/2018

475 ขออนุมัติซ้ือระบบชุดแขนก้ันรถอัตโนมัติ 80,785.00 80,785.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061020050 22/2/2018

476 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง กฤตพร ไชยหาวงษ์ กฤตพร ไชยหาวงษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061020061 26/2/2018

477 ซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็นน้ าร้อน สแตนเลสขนาด 2 ก๊อก 17,070.00 17,070.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น ร้าน ไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061020059 26/2/2018

478 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061020062 26/2/2018

479 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็นน้ าร้อน สแตนเลสขนาด 1 
ก๊อก

3,990.00 3,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น ร้าน ไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061020060 26/2/2018

480 ขออนุมัติเสนอซ้ือหนังสือเรียน 8,020.00 8,020.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700061020003 1/2/2018

481 ขออนุมัติเสนอซ้ือหนังสือเรียน 977.00 977.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700061020006 2/2/2018

482 ค่าหนังสือเรียน MANAGERIAL ECONOMICS AND 
BUSINESS STRATEGY จ านวน 1 เล่ม

740.00 740.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700061020004 2/2/2018

483 ขออนุมัติเสนอซ้ือคอฟฟ่ีเมท เทปสีชา และไมโล 7,536.00 7,536.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700061020005 2/2/2018

หนา้ 42



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

484 ขออนุมัติเสนอซ้ือหนังสือเรียน 3,970.00 3,970.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700061020008 5/2/2018

485 ขออนุมัติเสนอซ้ือแก้วกาแฟ 1,620.00 1,620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700061020010 5/2/2018

486 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700061020009 5/2/2018

487 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700061020012 6/2/2018

488 ขออนุมัติซ่อมแซมบ ารุงรักษาลิฟต์ จ านวน 3 ชุด 128,400.00 128,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO1700061020002  
                        
PR1700061020030

12/2/2018     
                 
12/2/2018

489 ขออนุมัติเสนอซ้ือแบตเตอร่ี Panasonic ขนาด AA 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700061020047 26/2/2018

490 ขออนุมัติเสนอซ้ือน้ าตาลทราย ไมโล และกาแฟ 3,795.00 3,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700061020048 27/2/2018

491 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 2/2561 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/เสนอ
ราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061020009 1/2/2018

492 ขออนุมัติเช่าสถานท่ีและอุปกรณ์การออกก าลังกาย 
ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2560 เดือนกุมภาพันธ์ - 
พฤษภาคม 2561

55,700.00 55,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิมิลัน แมนช่ัน จ ากัด/
เสนอราคา 55,700 บาท

บริษัท สิมิลัน แมนช่ัน จ ากัด/เสนอ
ราคา 44,930 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800061020001 2/2/2018

หนา้ 43



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

493 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการต้อนรับ
ผู้บริหารและนิสิตฝึกงาน จาก Danang University)(ไป
ส่งนิสิต)

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

นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 2,500 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061020016 6/2/2018

494 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการต้อนรับ
ผู้บริหารและนิสิตฝึกงาน จาก Danang University)(ไป
รับผู้บริหารและนิสิต)

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

นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 2,500 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061020014 6/2/2018

495 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการต้อนรับ
ผู้บริหารและนิสิตฝึกงาน จาก Danang University)(ไป
ส่งผู้บริหาร)

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

นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 2,000 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061020015 6/2/2018

496 ขออนุมัติซ้ือกระดาษช าระ 6,890.80 6,890.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. 
อินเตอร์เทรด/เสนอราคา 
6,890.80 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์เท
รด/เสนอราคา 6,890.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061020024 8/2/2018

497 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์)

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์/เสนอราคา 
13,000 บาท

นายลือชา สมวิทย์/เสนอราคา 13,000
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800061020004 12/2/2018

498 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์)

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์/เสนอราคา 
28,000 บาท

นายลือชา สมวิทย์/เสนอราคา 28,000
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800061020003 12/2/2018

499 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการศึกษาดูงาน
และฝึกปฏิบัติการนอกสถานท่ีด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา)

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวระพีพรรณ  จันทร์ลอย/
เสนอราคา 30,000 บาท

นางสาวระพีพรรณ  จันทร์ลอย/เสนอ
ราคา 30,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800061020002 12/2/2018

500 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการฝึกปฏิบัติการ
การช่วยชีวติข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560)

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรณภัช ชัยสงคราม/เสนอ
ราคา 3,500 บาท

นางสาวพรณภัช ชัยสงคราม/เสนอ
ราคา 3,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061020038 15/2/2018

501 ขออนุมัติซ้ือลูกแบดมินตัน 5,850.00 5,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์กีฬาเทนนิส
และแบดมินตันบางแสน/เสนอ
ราคา 5,850 บาท

ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์กีฬาเทนนิสและ
แบดมินตันบางแสน/เสนอราคา 5,850
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061020046 20/2/2018

502 ขออนุมัติซ่อมแซมเคร่ืองสแกนเนอร์ 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
5,136 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
5,136 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061020049 26/2/2018

หนา้ 44



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

503 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะเพ่ือใช้ในโครงการต้อนรับ
ผู้บริหารและนิสิตฝึกงาน จาก Danang University 
(พัทยา)

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
2,800 บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 2,800 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061020052 26/2/2018

504 ขออนุมัติค่าบริการบ ารุงรักษาและแก้ไขลิฟต์โดยสาร 
อาคารสหศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

53,688.32 53,688.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด/เสนอราคา 
53,688.32 บาท

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด/เสนอราคา 53,688.32 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800061020005 26/2/2018

505 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์และหมึก
เคร่ืองโทรสาร

34,500.00 34,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
34,500 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
34,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800061020006 26/2/2018

506 ขออนุมัติซ้ือหลอดไฟ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/เสนอราคา 
300 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/เสนอราคา 300 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061020051 26/2/2018

507 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2561 
เพ่ือรับ-ส่ง วิทยากรรายวิชา 834465 การจัดการสถาน
แสดงพันธ์สัตว์น้ าสาธารณะ (ดร.วรเทพ มุธุวรรณ) ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี -มหาวิทยาลัยบูรพา จ.
จันทบุรี

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061020007 6/2/2018

508 ค่าจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 14 
กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือรับ-ส่งวิทยากรรายวิชา ภูมิคุ้มกัน
สัตว์น้ า (ดร.จันทร์จรัส วัฒนโชติ) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
 จ.ชลบุรี

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061020018 13/2/2018

509 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2561
 เพ่ือรับ-ส่งวิทยากรรายวิชา 34465 การจัดการแสดง
สถานพันธ์สัตว์น้ าสาธารณะ (ดร.วรเทพ มุธุวรรณ) ณ 
มหาวิทยาลัย บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061020017 13/2/2018

510 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 
16-18 กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมจัด
โครงการ ชาวเล ชาวสวน ชาวไร่    ประจ าปีการศึกษา 
2560

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061020019 14/2/2018

หนา้ 45



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

511 ขออนุมัติจ้างเหมาจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ 
วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือรับ-ส่งวิทยากรรายวิชา 
การออกแบบอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีทางทะเล (ดร.
สรวิศ เผ่าทองศุข)

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061020022 14/2/2018

512 ขออนุมัติจ้างเหมาจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ 
วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือส่งวิทยากรรายวิชา 
ภูมิคุ้มกันสัตว์น้ า (ดร.จันทร์จรัส วัฒนโชติ) ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061020021 14/2/2018

513 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 15 
กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือรับ-ส่งคณาจารย์เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาเร่ือง การเตรียมการเพ่ือรองรับ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ฉบับแก้ไข

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061020020 14/2/2018

514 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือรับ-ส่งวิทยากรรายวิชา 834465 
การจัดการสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ าสาธารณะ (ดร.เสาวภา
 สวัสด์ิพีระ) ณ บ้านพัก จังหวัดชลุบรี

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061020029 20/2/2018

515 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือส่งวิทยากรรายวิชา ภูมิคุ้มกันสัตว์
น้ า (ดร.จันทร์จรัส วัฒนโชติ) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จังหวัดชลบุรี

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061020030 20/2/2018

516 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561
 เพ่ือส่งวิทยากรรายวิชา เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล
เบ้ืองต้น (ดร.จันทร์จรัส วัฒนโชติ) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
 จังหวัดชลบุรี

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061020031 21/2/2018

517 ขออนุมัติซ้ือ Drum Original HP 126A-CE314A 
จ านวน 1 ตลับ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้าน
เอกสารภายในศูนย์วิจัยคณะเทคโนโลยีทางทะเล

2,870.00 2,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท 
จ ากัด

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061020033 28/2/2018

หนา้ 46



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

518 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 8 รายการ เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนวิชาพืชน้ าเศรษฐกิจ

3,780.00 3,780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผ้ึงน้อย,ร้านบุญมา,ท่าใหม่
พลาสติก,ร้านปลาตากสิน จันทบุรี

ร้านผ้ึงน้อย,ร้านบุญมา,ท่าใหม่พลาสติก
,ร้านปลาตากสิน จันทบุรี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061020034 28/2/2018

519 ขออนุมัติซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ HP Q2612A จ านวน 1 
กล่อง เพ่ือใช้ในการผลิตเอกสารการเรียนการสอน
ปฏิบัติการ (ส าหรับเคร่ืองปร้ินเตอร์ห้องของคุณศศิฬา)

2,790.00 2,790.00 เฉพาะเจาะจง อิสเทิร์น เซอร์วิส อิสเทิร์น เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061020035 28/2/2018

520 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือรับ-ส่ง วิทยากรรายวิชา 834465 
การจัดการสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ าสาธารณะ (ดร.เสาวภา
 สวัสด์ิพีระ)

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061020032 28/2/2018

521 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ วันท่ี  1 กุมภาพันธ์ 
2561 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์หารือโครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการข้อมูลจากภาพถ่ายทางดาวเทียวกับ 
Mappoint Asia โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ จังหวัด
สมุทรปราการ

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061010070 6/2/2018

522 ขออนุ่มัติซ้ือโต๊ะปฏิบัติการ จ านวน 1 ชุด เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอนวิชาปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการเกษตร

479,000.00 479,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท เอ็นทีที อินเท็นซ จ ากัด บริษัท เอ็นทีที อินเท็นซ จ ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO2200061020001 7/2/2018

523 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 8 
กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือรับ-ส่ง อาจารย์ติดต่อรับรอง
เอกสารแปลวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศ
ฝร่ังเศล ณ สถานเอกอัครราชทูตฝร่ังเศล และกรมการ
กงศุล

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061020010 7/2/2018

524 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ือง Oven ย่ีห้อ Contherm 
Model No. 2300 serial No.10509 ซ่อมบอร์ด
ควบคุมอุณหภูมิและเปล่ียนเบรคเกอร์ พร้อมค่าบริการ

14,445.00 14,445.00 เฉพาะเจาะจง เอสจี เทรดด้ิง เอสจี เทรดด้ิง ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061020016 11/2/2018

หนา้ 47



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

525 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 6 ช้ิน เพ่ือมอบให้กับ
สถานท่ีส าหรับศึกษาดูงานในโครงการ ''ศึกษาดูงาน
หน่วยงานศักยภาพสูงเพ่ือพัฒนาบุคลากร''

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061020019 12/2/2018

526 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 
16-18 กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือเดินทางเข้าร่วมโครงการ 
ชาวเล ชาวไร่ ชาวสวนสัมพันธ์ ระหว่างมหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตสระแก้ว

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061020020 14/2/2018

527 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561
 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมประชุมประธานอนุกรรมการ
ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตประจ าคณะ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จังหวัดชลบุรี

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061020042 21/2/2018

528 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1โครงการ เพ่ือใช้ใน
โครงการ ''ปลูกฝังคุณธรรมน าความสุขสู่ชีวิต ประจ าปี 
2561

460.00 460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061020043 26/2/2018

529 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารเพ่ือใช้ในโครงการ ''ปลูกฝัง
คุณธรรมน าความสุขสู่ชีวิต ประจ าปี 2561

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061020044 26/2/2018

530 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 2 ชุด เพ่ือมอบให้กับ
วิทยากรในโครงการอบรมเตรียมความพร้อม นิสิต
ฝึกงานและสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300061020002 8/2/2018

531 ขออนุมัติซ่อมปร้ินเตอร์ HP LaserJet 2035 จ านวน 2 
เคร่ือง เพ่ือเป็นการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  ส าหรับใช้
พิมพ์งานเอกสารราชการต่าง ๆ ของคณะฯ

4,708.00 4,708.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020003 1/2/2018

หนา้ 48



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

532 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์การจัดงาน โครงการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์นิสิตสหกิจศึกษา IB Sharing 
Day 2560 (8กพ61)

1,934.00 1,934.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020008 1/2/2018

533 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์การจัดงานโครงการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์นิสิตสหกิจศึกษา IB Sharing Day 2560 
(8กพ61)

240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ 
(ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020009 1/2/2018

534 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร ในการจัดโครงการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์นิสิตสหกิจศึกษา IB Sharing Day 
2560(8กพ61)

787.58 787.58 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020004 1/2/2018

535 ขออนุมัติจ้างท าป้ายช่ือพร้อมสายคล้อง (วัสดุอุปกรณ์
การจัดงาน) โครงการแลกเปล่ียนประสบการณ์นิสิตสห
กิจศึกษา IB Sharing Day 2560 (8กพ61)

2,310.00 2,310.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน SP PRINT ร้าน SP PRINT มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020010 1/2/2018

536 ขออนุมัติค่าน้ าด่ืมถังใส จ านวน 33 ถัง ส าหรับใช้ด่ืม
บริโภคประจ าแต่ละช้ัน ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ของคณะฯ

1,155.00 1,155.00 เฉพาะเจาะจง นส.จ๊ีด มณีรัตน์ นส.จ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020011 1/2/2018

537 ขออนุมัติค่าจ้างออกแบบและพิมพ์นามบัตรผู้บริหาร 
จ านวน 400 ใบ ส าหรับใช้ในการติดต่อประสานงานกับ
บุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ

1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน 
เพรส แอนด์ ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน เพรส 
แอนด์ ซัพพลาย

มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020001 1/2/2018

538 ขออนุมัติค่าจ้างออกแบบและจัดท าป้ายสแตนด้ี จ านวน 
2 ป้าย ส าหรับใช้ในการรณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบ
ของนิสิตคณะการจัดการและการท่องเท่ียว

3,959.00 3,959.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020002 1/2/2018

539 ขออนุมัติจ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์นิสิตสหกิจศึกษา IB Sharing 
Day 2560 (8กพ61)

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020006 1/2/2018

540 ขออนุมัติจ้างท าไวนิล โครงการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์นิสิตสหกิจศึกษา IB Sharing Day 2560 
(8กพ61)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจ๋า ร้านป้ายจ๋า มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020007 1/2/2018

หนา้ 49



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

541 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพ ''Physical 
Fitness Aerobic Dance Program'' (ก.พ.-พ.ค.61)

450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงศิลป์ ร้านหน่ึงศิลป์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020013 2/2/2018

542 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์การจัดงาน โครงการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์นิสิตสหกิศึกษา IB Sharing 
Day 2560 (8กพ61)

2,703.00 2,703.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ytk วาย ที เค เซ็นเตอร์ ร้าน ytk วาย ที เค เซ็นเตอร์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020015 2/2/2018

543 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์การจัดงาน โครงการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์นิสิตสหกิศึกษา IB Sharing 
Day 2560 (8กพ61)

660.00 660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020016 2/2/2018

544 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์การจัดงาน โครงการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์นิสิตสหกิจศึกษา IB Sharing 
Day 2560 (8กพ61)

904.00 904.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.เค.ฮาร์ดแวร์ ร้าน เอส.เค.ฮาร์ดแวร์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020014 2/2/2018

545 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ย่ีห้อ HP  รุ่น 
CE505A ส าหรับใช้พิมพ์งานเอกสารทางราชการต่างๆ 
ในส านักงานคณบดีของคณะฯ

19,131.60 19,131.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์ทีเค โปรดักส์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์ทีเค โปรดักส์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400061020001 5/2/2018

546 ขออนุมัติค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 
กช 637 เพ่ือใช้ในการเดินทางปฏิบัติงานราชการของ
คณะการจัดการและการท่องเท่ียว

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชรินทร์ญา ออยล์ พลัส 
จ ากัด

บริษัท ชรินทร์ญา ออยล์ พลัส จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020019 6/2/2018

547 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร 2 เคร่ือง ช้ัน 7 และค่าถ่าย
เอกสาร 3 เคร่ือง ช้ัน 9 เพ่ือใช้ในงานส านักงาน/งาน
จัดการเรียนการสอน และพิมพ์เอกสารงานวิชาการของ
คณาจารย์

2,654.35 2,654.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020018 6/2/2018

548 ขออนุมัติจ้างจัดท ารูปเล่มโครงงาน โครงการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์นิสิตสหกิจศึกษา IB Sharing Day 2560 
(8กพ61)

345.42 345.42 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020020 6/2/2018

หนา้ 50



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

549 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน 3 
คัน เพ่ือใช้ในการเดินทางน านิสิตไปศึกษาดูงานใน
โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา 668312 และ 
66831259 ภาคปลายปีการศึกษา 2560 (12ก.พ.61)

22,110.00 22,110.00 เฉพาะเจาะจง ราตรี มีสุข ราตรี มีสุข มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020023 7/2/2018

550 ขออนุมัติค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 13 รายการ 
(เคร่ืองด่ืมผงส าเร็จรูป, น้ าตาล, หลอดคนกาแฟ, 
กระดาษทิชชู่, น้ ายาล้างจาน) เพ่ือใช้ส าหรับส านักงาน
คณบดี และส านักงานบัณฑิตศึกษาของคณะฯ

13,111.53 13,111.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400061020002 7/2/2018

551 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน
 คัน ส าหรับใช้ในการเดินทางไปส่งอาจารย์ชาวต่างชาติ
ท่ีมาสอนนิสิตระดับปริญญาเอกของคณะฯ (Prof. Dr. 
Emmanuel Houze)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020029 8/2/2018

552 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน
 ส าหรับใช้ในการเดินทางรับอาจารย์ชาวต่างชาติเพ่ือ
สอนนิสิตระดับปริญญาเอกของคณะฯ (Prof. Dr. 
Emmanuel Houze)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020028 8/2/2018

553 ขออนุมัติจ้างออกแบบและพิมพ์จดหมายข่าว ฉบับ
ประจ าเดือน ธ.ค.60-ม.ค.61เพ่ือเป็นการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร งานกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ
การจัดการและการท่องเท่ียว

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน เพรส 
แอนด์ ซัพพลาย

มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400061020005 9/2/2018

554 ขออนุมัติจ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสารวิชาการการ
จัดการธุรกิจ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 เพ่ือเผยแพร่ผลงาน
วิชาการทางด้านบริหารธุรกิจของบุคลากรท้ังภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัยระดับชาติ

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400061020006 12/2/2018

555 ขออนุมัติค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 
กช 637 เพ่ือใช้ในการเดินทางปฏิบัติงานราชการของ
คณะการจัดการและการท่องเท่ียว

68.00 68.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชรินทร์ญา ออยล์ พลัส 
จ ากัด

บริษัท ชรินทร์ญา ออยล์ พลัส จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020054 13/2/2018

หนา้ 51



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

556 ขออนุมัติซ้ือถ่านกระดุมลิเธียม ส าหรับใส่คอมพิวเตอร์ 
PC และรีโมทโปรเจคเตอร์ของคณะฯ ส าหรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน

4,802.16 4,802.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020057 13/2/2018

557 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 60 ถัง และจ านวน 50 แพ็ค 
เพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภคภายในส านักงานของคณะฯ

5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรทิพย์ ร้านสุภรทิพย์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020056 13/2/2018

558 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
เพ่ือใช้ในการรับ-ส่งอาจารย์ ไปนิเทศงานสหกิจศึกษา 
สาขาวิชาการจัดการ ของคณะฯ

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020059 13/2/2018

559 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน
 ส าหรับรับ-ส่ง ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของคณะฯ 
เดินทางไปปฏิบัติงาน เพ่ือพบและประชุมเก่ียวกับความ
มือร่วมในการพัฒนานิสิตกับผู้บริหารของสถาน
ประกอบการ

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020063 14/2/2018

560 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ1คัน3วัน โครงการ
การพัฒนาความรู้ด้านการวิจัย การพัฒนาเครือข่ายวิจัย
ด้านบริหารธุรกิจ 4 สถาบัน(21-23กพ61)

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกาเดียแอร์เอ็กซ์เพรส 
จ ากัด

บริษัท สกาเดียแอร์เอ็กซ์เพรส จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020065 16/2/2018

561 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก (อาหารทะเลแห้ง) ส าหรรับมอบ
เป็นท่ีระลึกและขอบคุณสถาบันร่วมเครือข่าย 3 สถาบัน 
โครงการการพัฒนาความรู้ด้านการวิจัย การพัฒนา
เครือข่ายวิจัยด้านบริหารธุรกิจ 4 สถาบัน(21-23กพ61)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ร้านมารดา มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020064 16/2/2018

562 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานท่ี เพ่ือใช้ใน
การตกแต่งสถานท่ีของโครงการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์สหกิจศึกษา นิสิตสาขาการท่องเท่ียวและ
โรงแรม รหัส 57 (22ก.พ.61)

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง สอาดพานิช สอาดพานิช มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020073 20/2/2018

563 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานท่ี เพ่ือใช้ใน
การตกแต่งสถานท่ีของโครงการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์สหกิจศึกษา นิสิตสาขาการท่องเท่ียวและ
โรงแรม รหัส 57 (22ก.พ.61)

5,380.00 5,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020074 20/2/2018

หนา้ 52



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

564 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร เพ่ือใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการจัดโครงการแลกเปล่ียนประสบการณ์สหกิจ
ศึกษา นิสิตสาขาการท่องเท่ียวและโรงแรม รหัส 57 
(22ก.พ.61)

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน SP PRINT ร้าน SP PRINT มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020069 20/2/2018

565 ขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ใช้ในการด าเนินงาน
จัดกิจกรรมของโครงการแลกเปล่ียนประสบการณ์สหกิจ
ศึกษา นิสิตสาขาการท่องเท่ียวและโรงแรม รหัส 57 
(22ก.พ.61)

2,486.00 2,486.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้ังหยงเซ้งสโตร์
 2009

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้ังหยงเซ้งสโตร์ 2009 มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020071 20/2/2018

566 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน 3 
คัน เพ่ือน านิสิตไปศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานใน
รายวิชา 668312 และ 66831259 ภาคปลาย ปี 60 
(24ก.พ.61)

22,110.00 22,110.00 เฉพาะเจาะจง ราตรี มีสุข ราตรี มีสุข มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020070 20/2/2018

567 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล เพ่ือใช้เป็นฉากหลังบนเวที
ส าหรับจัดโครงการแลกเปล่ียนประสบการณ์สหกิจศึกษา
 นิสิตสาขาการท่องเท่ียวและโรงแรม รหัส 57 (22ก.พ.
61)

1,270.00 1,270.00 เฉพาะเจาะจง ตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ตะวันออกสต๊ิกเกอร์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020067 20/2/2018

568 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์การจัดงาน เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานจัดกิจกรรมของโครงการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์สหกิจศึกษา นิสิตสาขาการท่องเท่ียวและ
โรงแรม รหัส 57 (22ก.พ.61)

1,419.00 1,419.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020072 20/2/2018

569 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมถังใส จ านวน 23 ถัง ส าหรับใช้ในการ
บริโภค ประจ าแต่ละช้ันภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ของคณะฯ

805.00 805.00 เฉพาะเจาะจง นส.จ๊ีด มณีรัตน์ นส.จ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020082 21/2/2018

570 ขออนุมติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน
 ส าหรับใช้ในการเดินทางรับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือสอน
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ(ศ.ดร.จ าเนียร จวง
ตระกูล)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020081 21/2/2018

หนา้ 53



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

571 ขออนุมติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
เพ่ือใช้ในการเดินทางไปส่งผู้บริหารปฏิบัติงานราชการ
(โครงการประชุมความร่วมมือทางวิชาการ ณ FH 
JOANNEUM สาธารณรัฐออสเตรีย-25ก.พ.-4มี.ค.61)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020080 21/2/2018

572 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมถังใส จ านวน 32 ถัง ส าหรับใช้ในการ
บริโภค ประจ าแต่ละช้ันภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ของคณะฯ

1,120.00 1,120.00 เฉพาะเจาะจง นส.จ๊ีด มณีรัตน์ นส.จ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061020086 27/2/2018

573 ขออนุมัติเช่ารถยนต์น่ังส่วนกลาง (รถเก๋ง) 1คัน ส าหรับ
ใช้เป็นพาหนะในการเดินทางในงานราชการของคณะ

20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิต้ี เรนท์ อะ คาร์ จ ากัด บริษัท ควอลิต้ี เรนท์ อะ คาร์ จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400061020007 28/2/2018

574 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าในศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทย ฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

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

นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอราคา 
3,339 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061020002 1/2/2018

575 ขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันเช้ือเพลิง รับส่งเอกสาร ปรจ า
เดือนกุมภาพันธ์ 2561

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400
 บาท

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061020001 1/2/2018

576 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสาร 12,100.00 12,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY 
และร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส / 
เสนอราคา 12,100 บาท

ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY และ
ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส / เสนอราคา
10,773 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061020003 1/2/2018

577 ขออนุมัติเบิกค่าเคร่ืองแบบส าหรับบุคลากร(เส้ือกาวน์) 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟิล์มบูติค   /เสนอราคา 1,750
 บาท

ร้านฟิล์มบูติค   /เสนอราคา 1,750 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061020004 1/2/2018

578 ขออนุมัติเบิกค่าเช่าเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ-
โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ระยะท่ี 1 วันท่ี
 9-12 กุมภาพันธ์ 2561

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์  บุญไทย   / เสนอ
ราคา 30,000 บาท

นายสมพงษ์  บุญไทย   / เสนอราคา 
30,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO2700061020001 6/2/2018

579 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือวัสดุในการเรียนการสอนวิชา
เภสัชพฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน วันท่ี 16 
กุมภาพันธ์ 2561

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ. (Top 
Supermarket)   / เสนอราคา 
800 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ. (Top 
Supermarket)   / เสนอราคา 476.03
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061020016 14/2/2018

หนา้ 54



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

580 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
วิชาสมุนไพรในชีวิตประจ าวัน กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 26 
กุมภาพันธ์ 2561

2,450.00 2,450.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดสดหนองมน ต าบลแสนสุข 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี   / 
เสนอราคา 2,450 บาท

ตลาดสดหนองมน ต าบลแสนสุข อ าเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี   / เสนอราคา 
2,450 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061020023 21/2/2018

581 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการจิตอาสา 
ระยะท่ี 1 วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2561

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย  ดิสทริบิวช่ัน ซิส
เทม จ ากัด (Tesco Lotus)  / 
เสนอราคา 500 บาท

บริษัท เอก-ชัย  ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด (Tesco Lotus)  / เสนอราคา 
500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061020022 21/2/2018

582 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนวิชา
สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน กลุ่มท่ี 2 วันท่ี 28 กุมภาพันธ์
 2561

1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดสดหนองมน ต าบลแสนสุข 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี   / 
เสนอราคา 1,750 บาท

ตลาดสดหนองมน ต าบลแสนสุข อ าเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี   / เสนอราคา 
1,738 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061020024 21/2/2018

583 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุประกอบการสอนวิชาเภสัช
พฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน วันท่ี 16 มีนาคม
 2561

3,920.00 3,920.00 เฉพาะเจาะจง มณีแดงการ์เด้น และร้านดอกไม้
หยก    /เสนอราคา 3,290 บาท

มณีแดงการ์เด้น และร้านดอกไม้หยก  /
เสนอราคา 3,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061020031 28/2/2018

584 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารการเรียนการสอนการ
ปฏิบัติงานภายในคณะ

12,100.00 12,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY 
และร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส / 
เสนอราคา 12,100 บาท

ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY และ
ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส / เสนอราคา 
8,694.90 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061020030 28/2/2018

585 ขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรับส่งเอกสาร 
ประจ าเดือนมีนาคม 2561

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400
 บาท

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061020028 28/2/2018

586 ขออนุมัติเบิกค่าจัดจ้างเหมาซักรีดผ้า ในศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทย ฯ ประจ าเดือนมีนาคม 2561

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

นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอราคา 
3,120 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061020029 28/2/2018

587 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าอุปกรณ์และวัสดุส าหรับ
ด าเนินการสอนปฏิบัติการวิชาหลักเบ้ืองต้นวิศวกรรม
กระบวนการ

1,963.00 1,963.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมสวนบูติค                ร้าน
 บี.พี.เพ่ือนนักเรียน   ตลาดสด
วัฒนานคร

ร้านสมสวนบูติค              ร้าน บี.พี.
เพ่ือนนักเรียน  ตลาดสดวัฒนานคร

สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061020011 12/2/2018

588 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าอุปกรณ์และวัสดุในการ
สอนปฏิบัติการวิชาแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 1(ดัง
เอกสารแนบ)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมสวนบูติค                
ตลาดสดวัฒนานคร

ร้านสมสวนบูติค              ตลาดสด
วัฒนานคร

สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061020012 12/2/2018

589 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ 1,655.00 1,655.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยประดิษฐ์ ร้านชัยประดิษฐ์ สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061020017 20/2/2018

590 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร 
จ ากัด

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061020019 23/2/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

591 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารและจัดท า
รูปเล่มโครงการปลูกจิตส านึก รู้รักษ์วัฒนธรรม คร้ังท่ี 5 
ระหว่างวันท่ี 19-20 มีนาคม พ.ศ. 2561

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR3300061020015 7/2/2561

592 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการปลูกจิตส านึก รู้
รักษ์วัฒนธรรม คร้ังท่ี 5 ระหว่างวันท่ี 19-20 มีนาคม 
พ.ศ. 2561

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุชจรินทร์ พูลสวัสด์ิ ร้าน
วัฒนาอิงค์เจ็ท แอนด์ ดีไซน์

นางสาวนุชจรินทร์ พูลสวัสด์ิ ร้าน
วัฒนาอิงค์เจ็ท แอนด์ ดีไซน์

สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061020014 7/2/2561

593 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการดนตรีไทยสัญจร
เพ่ือน้อง คร้ังท่ี 9 ระหว่างวันท่ี 22-25 กุมภาพันธ์ 2561

24,980.00 24,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)
ร้านศรีเรือนเคร่ืองเขียน
ร้านศรีเรือนเคร่ืองเขียน
ร้านล้านแชมป์อิงเจ็ท 
ศูนย์ไอที วัฒนานคร
ร้านศรีเรือนเคร่ืองเขียน
ร้านศรีเรือนเคร่ืองเขียน
ต้นกล้า ก๊อปป้ี

บริษัท ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด บริษัท
 สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
ร้านศรีเรือนเคร่ืองเขียน
ร้านศรีเรือนเคร่ืองเขียน
ร้านล้านแชมป์อิงเจ็ท 
ศูนย์ไอที วัฒนานคร
ร้านศรีเรือนเคร่ืองเขียน
ร้านศรีเรือนเคร่ืองเขียน
ต้นกล้า ก๊อปป้ี

สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061020025 12/2/2561

594 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเคร่ืองเสียง เพ่ือใช้ในการด าเนิน
โครงการ ปัจจฉิมนิเทศและอ าลานิสิตประจ าปีการศึกษา
 2560

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา อิรทร์ประสงค นายสุริยา อิรทร์ประสงค บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR3300061020034 21/2/2561

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

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าได้มาตรฐาน เครดิตได้ 
ราคามาตรฐาน

PR3300061020040 23/2/2561

596 ขออนุมัติจัดซ้ือลูกบิดประตู จ านวน 2 ชุด 500.00             500.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชค้าวัสดุ ไพรเวชค้าวัสดุ เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400061020004 2/2/2561

597 ขออนุมัติจัดจ้างตรวจสอบงานเจาะฝ้าและซ่อมเพดาน 
จ านวน 1 งาน

3,531.00           3,531.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400061020005 2/2/2561

หนา้ 56



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

598 ขออนุมัติจัดท าจดหมายข่าว RMCS ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3 
และ ฉบับท่ี 4 จ านวน 1 คร้ัง

11,100.00         11,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.พี.บลูปร้ินท์ ร้าน เอ.พี.บลูปร้ินท์ เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO3400061020001 5/2/2561

599 ขออนุมัติจัดจ้างตรวจสอบเคร่ืองปรับอากาศ ห้อง RMCS
 204 จ านวน 1 เคร่ือง

963.00             963.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400061020006 2/2/2561

600 ขออนุมัติจัดจ้างแก้ไขซ่อมแซมศาลาซุ้มน่ังบาหลี (ศาลา
ไม้) จ านวน 1 งาน

15,950.00         15,950.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต อินทประสาท นายอนุชิต อินทประสาท เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO3400061020002 21/2/2561

601 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถรับส่งอาจารย์พญ.จุไรอร 
อุณหสูต เพ่ือมาสอนรายวิชา 685323 มหศัลยพยาธิ
วิทยา 2 และ 685324 ปฏิบัติการมหศัลยพยาธิวิทยา 2 
ในวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล  บุญนาค เสนอราคา 
2,800 บาท

นายทศพล  บุญนาคา ราคาท่ีตกลงจ้าง
 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020008 1/2/2018

602 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถรับส่งอาจารย์พญ.จุไรอร 
อุณหสูต เพ่ือมาสอนรายวิชา 685323 มหศัลยพยาธิ
วิทยา 2 และ 685324 ปฏิบัติการมหศัลยพยาธิวิทยา 2 
ในวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล  บุญนาค เสนอราคา 
2,800 บาท

นายทศพล  บุญนาคา ราคาท่ีตกลงจ้าง
 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020009 1/2/2018

603 ขออนุมัติจ้างท าเล่มฝึกงาน จ านวน 43 เล่ม เพ่ือใช้
ส าหรับการฝึกปฏิบัติงานกายภาพบ าบัดทางคลินิก 5 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 
2561 (อ.พรลักษณ์ส ารองจ่าย)

3,268.00 3,268.00 เฉพาะเจาะจง คุณธีรเดช ผาติเสนะ เสนอราคา 
3,268 บาท

คุณธีรเดช ผาติเสนะ ราคาท่ีตกลงจ้าง 
3,268 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020016 2/2/2018

604 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหาร จ านวน 19 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับประกอบการเรียนการสอนรายวิชา CLINICAL
 NUTRITON 1 หัวข้อ ''โรคเบาหวาน'' คร้ังท่ี 2 ในวันท่ี 
6 กุมภาพันธ์ 2561 (อ.นริศาส ารองจ่าย)

1,401.50 1,401.50 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน
 สาขาท่ี 00083 เสนอราคา 
1,401.50 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
1,401.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020010 2/2/2018

605 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุแพทย์และท่ีปิดจมูก - ปาก จ านวน 
38 กล่อง เพ่ือใช้ส าหรับการฝึกปฏิบัติงาน
กายภาพบ าบัดทางคลินิก 5 ประจ าปีการศึกษา 2561 - 
15 พฤษภาคม พ.ศ.2561

5,692.40 5,692.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด 
เสนอราคา 5,692.40 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 5,692.40 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020015 2/2/2018

หนา้ 57



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

606 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 11
 รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาวิทยา
ภูมิคุ้มกันทางการแพทย์ รหัสวิชา 680323

5,260.00 5,260.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย เสนอราคา 5,260
 บาท

สภากาชาดไทย ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,260
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020020 5/2/2018

607 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ- ส่ง
อาจารย์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานบทบาทของนัก
กายภาพบ าบัดในทีมกีฬาฯ ณ บางกอกกลาส จ.ปทุมธานี
 ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี เสนอราคา 3,000
 บาท

นายศุภพล ภู่ศรี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020017 5/2/2018

608 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ รับ - 
ส่ง ผศ.ดร.นพ.จามร สมณะ มาสอนรายวิชา 680204 
ประสาทชีววิทยา วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

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

นายทศพล  บุญนาค ราคาท่ีตกลงจ้าง 
2,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020018 5/2/2018

609 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหารโภชนบ าบัด จ านวน 34 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา
โภชนาการคลินิก 1 รหัสวิชา 684326 คร้ังท่ี 2 วันท่ี 27
 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

1,895.00 1,895.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน
 สาขาท่ี 00083 เสนอราคา 1,895
 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083 เสนอราคา 1,895 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบาง
แสน สาขาท่ี 00083 เสนอ
ราคา 1,895 บาท

PR3600061020019 5/2/2018

610 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 682334

7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด เสนอราคา 
7,490 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
7,490 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020029 6/2/2018

611 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
จ านวน 1 รายการ เพ่ือใช้ส าหรับประกอบการเรียนการ
สอนรายวิชาวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์ 680323 
ส าหรับนิสิตแพทยศาสตร์

18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ 
จ ากัด เสนอราคา 18,190 บาท

บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 18,190 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061020001 6/2/2018

612 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 3 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับประกอบการเรียนการสอนรายวิชาพันธุวิศวกรรม
 สาขาชีวเวชศาสตร์ปีท่ี 3

8,961.25 8,961.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด เสนอราคา 
8,961.25 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
8,961.25 0 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020031 7/2/2018

613 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปรสิต ปี 2 สาขา
เทคนิคการแพทย์

5,221.60 5,221.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด 
เสนอราคา 5,221.60 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 5,221.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020032 7/2/2018

หนา้ 58



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

614 ขออนุมัติซ่อมเคร่ือง MRC/PH Meter (505) 12,305.00 12,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ จ ากัด เสนอ
ราคา 12,305 บาท

บริษัท ไบโอแอคทีฟ จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 12,305 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061020002 8/2/2018

615 ขออนุมัติจัดท าโปสเตอร์ จ านวน 500 ใบ เพ่ือใช้ส าหรับ
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ของคณะสหเวช
ศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

4,601.00 4,601.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นฉบับ จ ากัด เสนอราคา 
4,601 บาท

บริษัท ต้นฉบับ จ ากัด ราคาท่ีจ้าง 
4,601 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020043 9/2/2018

616 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับประกอบการเรียนการสอนของหลักสูตรพยาธิ
วิทยากายวิภาค (อ.นรินทร์)

7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิป
เม้นท์ จ ากัด เสนอราคา 7,704 
บาท

บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,704 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020047 11/2/2018

617 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 682344 
ปฏิบัติการโลหิตวิทยา 2 (อ.สานิตา)

6,760.00 6,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด 
เสนอราคา 6,760 บาท

บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,760 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020046 11/2/2018

618 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ -
 ส่งรศ.ดร.สุดารัตน์ มโนเช่ียวพินิจ มาสอนรายวิชา 
682333 เคมีคลินิก 2 และ682334 ปฏิบัติการเคมี
คลินิก 2 ในวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

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

นายทศพล บุญนาค ราคาท่ีตกลงจ้าง 
2,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020050 12/2/2018

619 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหารโภชนาบ าบัด จ านวน 58 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชา 
CLINICAL NUTRITION 1 หัวข้อ ''โรคไต'' (อ.นริศา) ใน
วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

2,495.00 2,495.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน
 สาขาท่ี 00083 เสนอราคา 2,495
 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,495 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020049 12/2/2018

620 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบ จ านวน 60 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชา CLINICAL 
NUTRITION 1 หัวข้อ ''โรคไต'' (อ.นริศาส ารองจ่าย)

3,073.33 3,073.33 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน
 สาขาท่ี 00083 เสนอราคา 
3073.33 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
3073.33 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020051 12/2/2018

621 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุใช้ในคลินิกกายภาพบ าบัด จ านวน 7
 รายการ

2,113.58 2,113.58 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เสนอราคา 2,113.58 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 2,113.58 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020057 14/2/2018

หนา้ 59



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

622 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ จ านวน 3 รายการ 715.00 715.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา
เสนอราคา 135 บาท ,ซีลลอส 
ฮาร์ต ดีไซน์ เสนอราคา 580 บาท

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพาราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 135 บาท ,ซีลลอส ฮาร์ต 
ดีไซน์ ราคาท่ีตกลงจ้าง 580 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020058 14/2/2018

623 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับส่ง
นายแพทย์กฤษฏ์ สุวรรณภูมิ เพ่ือมาสอนรายวิชา 
685323 มหศัลยพยาธิวิทยา 2 ในวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2561 (อ.กรรณิการ์ส ารองจ่าย)

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ เสนอ
ราคา 2,800 บาท

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020063 16/2/2018

624 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 1 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 685493 
โครงงานทางพยาธิวิทยา (อ.วิทูร) มีนิสิต 10 คน

19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด
เสนอราคา 19,500 บาท

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 19,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061020003 16/2/2018

625 ขออนุมัติจัดซ้ือตู้บานเล่ือนกระจกสูง จ านวน 5 ตู้ เพ่ือ
ใช้ส าหรับเก็บอุปกรณ์ วัสดุ สารเคมี การเรียนการสอน
รายวิชาบริการนิสิตแพทย์

23,500.00 23,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโตเสนอ
ราคา 23,500 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 23,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061020005 16/2/2018

626 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับส่ง
นายแพทย์กฤษฏ์ สุวรรณภูมิ เพ่ือมาสอนรายวิชา 
685323 มหศัลยพยาธิวิทยา 2 ในวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2561 (อ.กรรณิการ์ส ารองจ่าย)

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  สุวิชาพาณิชย์ เสนอ
ราคา 2,800 บาท

นายสมศักด์ิ  สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020065 16/2/2018

627 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera TK-174 
จ านวน 6 หลอด

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

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
19,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061020004 16/2/2018

628 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 1 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการจัดการเรียนรายวิชาแบคทีเรีย ปี 3  สาขา
เทคนิคการแพทย์ (อ.อุไรวรรณ)

840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด เสนอราคา 840 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 840 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020070 19/2/2018

629 ขออนุมัติจัดจ้างเก็บขยะติดเช้ือ จ านว 4 รายการ 40,708.15 40,708.15 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี เสนอ
ราคา 40,708.15 บาท

หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี ราคาท่ีตกลง
จ้าง 40,708.15 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061020007 19/2/2018

630 ขออนุมัติจัดซ้ือถุงมือแพทย์ไม่มีแป้ง จ านวน 120 กล่อง 
เพ่ือใช้ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตร
พยาธิวิทยาฯ

23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด 
เสนอราคา 23,112 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 23,112 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061020006 19/2/2018

หนา้ 60



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

631 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาเทคนิคช้ันสูงทางพยาธิ
วิทยา 2/60

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิป
เม้นท์ จ ากัด เสนอราคา 6,420 
บาท

บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,420 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020068 19/2/2018

632 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับส่งนายแพทย์สุจินต์ อ้ึงถาวร มาสอนรายวิชา 680321
 พันธุกรรมศาสตร์มนุษย์และพันธุวิศวกรรมในวันท่ี 2 
มีนาคม พ.ศ.2561

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

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020071 19/2/2018

633 ขออนุมัติจัดจ้างท าRoll up จ านวน 2 ชุด เพ่ือใช้ส าหรับ
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆ ของคณะสหเวชศาสตร์
 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2561 - 
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เสนอ
ราคา 7,600 บาท

นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคาท่ีตกลง
จ้าง 7,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020076 20/2/2018

634 ขออนุมัติซ่อมวัสดุอุปกรณ์ภายในอาคารวิทยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 5 รายการ

11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ เสนอ
ราคา 11,600 บาท

นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 11,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061020008 20/2/2018

635 ขออนุมัติจัดซ้ือแผ่น EIECTROD จ านวน 7 ซอง เพ่ือใช้
ส าหรับประกอบการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยฯ
 สาขากายภาพบ าบัด (อ.ศิริรัตน์) กลุ่มณัฐปภัสร์

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล 
อิควิปเมนท์ จ ากัด เสนอราคา 
7,000 บาท

บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิค
วิปเมนท์ จ ากัด ราคาท่ีได้ตกลงซ้ือ 
7,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020079 20/2/2018

636 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์จ านวน 4 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโปรเจค
ส าหรับนิสิตเทคนิคการแพทย์และนิสิตสาขาชีวเวช
ศาสตร์ (อ.กนกพร)

10,538.43 10,538.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
เสนอราคา 10,538.43 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 10,538.43 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061020009 20/2/2018

637 ขออนุมัติจัดซ้ือ ULTRA จ านวน 4 แกลอน เพ่ือใช้
ส าหรับการปฏิบัติงานในคลินิกกายภาพบ าบัด

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ากัด เสนอ
ราคา 3,800 บาท

บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 3,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020080 20/2/2018

หนา้ 61



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

638 ขออนุมัติจัดซ้ือถุงมือแพทย์ จ านวน 35 กล่อง เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 680102 Basic 
Human Anatomy Laboratory ,680206 Concepts 
in Human Anatomy, 680202 Systemic Human 
Gross Anatomy ll (อ.วิทูร)

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินเตอร์แลบ จ ากัด
 เสนอราคา 5,600 บาท

บริษัท บางกอกอินเตอร์แลบ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020077 20/2/2018

639 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 800 แผ่น เพ่ือใช้
ส าหรับโครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะสห
เวชศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันพุธท่ี 
21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา  วรดิถี เสนอราคา 
360 บาท

นางสาวยลดา  วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
360บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020081 20/2/2018

640 ขออนุมัติจัดซ้ือเข็ม จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการ
เรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยฯ (อ.ปิยะพงษ์) กลุ่ม
ติณณภพ

856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จ ากัด 
เสนอราคา 856 บาท

บริษัท เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 856 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020096 22/2/2018

641 ขออนุมัติจัดซ้ือ Accuchek จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโภชนาการคลินิก 2 (อ.
อุไรภรณ์ส ารองจ่าย)

1,330.00 1,330.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยา Health up เสนอราคา 
1,330 บาท

ร้านยา Health up ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
1,330 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020093 22/2/2018

642 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 8 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาชีวเคมี
ส าหรับสหเวชศาสตร์ รหัสวิชา 680294

9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด เสนอราคา 
9,951 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
9,951 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020094 22/2/2018

643 ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 21 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์

3,670.00 3,670.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แสนสุข กราฟฟิค เสนอราคา
 3,670 บาท

ร้าน แสนสุข กราฟฟิค ราคาท่ีตกลงจ้าง
 3,670 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020110 23/2/2018

644 ขออนุมัติจัดซ้ือดินน้ ามัน จ านวน 22 ก้อน เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนของหลักสูตรพยาธิวิทยากาย
วิภาค (อ.นรินทร์ส ารองจ่าย)

264.00 264.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
เสนอราคา 264 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 264 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020108 23/2/2018

645 ขออนุมัติส่ังจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและจัดท าเล่ม
ฝึกงาน เพ่ือน าเอกสารในการจัดท าใช้ส าหรับการจัด
โครงการฝึกปฏิบัติงานกายภาพบ าบัดทางคลินิก 4

3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านLeeda Copy  เสนอราคา 
3,400 บาท

ร้านLeeda Copy  ราคาท่ีตกลงจ้าง 
3,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020098 23/2/2018

หนา้ 62



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

646 ขออนุมัติจัดท าป้ายสติกเกอร์ติดลงพลาสวูด จ านวน 1 
ป้าย

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ เสนอราคา 
900 บาท

นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ ราคาท่ีตกลงจ้าง 
900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020100 23/2/2018

647 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 685493 โครงงาน
ทางพยาธิวิทยา (อ.ศิริพรส ารองจ่าย)

5,114.60 5,114.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด เสนอราคา
5,114.60 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
5,114.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020107 23/2/2018

648 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุใช้ในคลินิกกายภาพบ าบัด จ านวน 5
 รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในคลินิก
กายภาพบ าบัด

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด
เสนอราคา 2,000 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020109 23/2/2018

649 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 684493 
โครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ (อ.ศิริพรส ารองจ่าย)

4,708.00 4,708.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด เสนอราคา 
4,708 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
4,708 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020103 23/2/2018

650 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 685493 
โครงงานทางพยาธิวิทยาฯ (อ.ศิริพรส ารองจ่าย)

3,103.00 3,103.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด เสนอราคา 
3,103 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
3,103 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020097 23/2/2018

651 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 684493 
โครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์

2,525.20 2,525.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด เสนอราคา 
2,525.20 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด  ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 2,525.20 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020102 23/2/2018

652 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนไส้กรองพร้อมค่าแรงติดต้ัง จ านวน 1
 งาน

21,960.00 21,960.00 เฉพาะเจาะจง เจเอสกรองน้ า เสนอราคา21,960
 บาท

เจเอสกรองน้ า ราคาท่ีตกลงจ้าง 
21,960 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061020010 23/2/2018

653 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 684493 
โครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ (อ.ศิริพรส ารองจ่าย)

4,766.80 4,766.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด เสนอราคา 
4,766.80 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
4,766.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020104 23/2/2018

654 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 12 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์

1,038.82 1,038.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เสนอราคา 1,038.82 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 1,038.82 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020099 23/2/2018

หนา้ 63



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

655 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการติดต้ังระบบNetwork 2 จุด 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต เสนอ
ราคา 1,500 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโตราคาท่ีตก
ลงจ้าง 1,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020115 26/2/2018

656 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จ านวน 16 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา
ภูมิคุ้มกันทางการแพทย์ รหัสวิชา 680323 ส าหรับนิสิต
แพทย์

32,770.00 32,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด เสนอราคา 32,770 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 32,770 บาท บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061020012 26/2/2018

657 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 6 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 680202 Systemic 
Human Gross Anatomy ll

4,708.00 4,708.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด
เสนอราคา 4,708 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 4,708 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020114 26/2/2018

658 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 7 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาเทคนิคการเพาะเล้ียง
เซลล์สัตว์

15,247.50 15,247.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด เสนอราคา 
15,247.50 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
15,247.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061020013 26/2/2018

659 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัย
ฯ นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อ.ศิริพรส ารองจ่าย)

1,542.50 1,542.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด เสนอราคา 
1,542.50 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
1,542.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020123 27/2/2018

660 ขออนุมัติจัดซ้ือแผ่นตรวจน้ าตาล Accu-check Gurd 
25''  จ านวน 10 กล่อง (อ.ปิยะพงษ์ส ารองจ่าย)

3,844.00 3,844.00 เฉพาะเจาะจง คลินิกกายภาพบ าบัดบ้านสุขกาย
สบายใจ เสนอราคา3,844 บาท

คลินิกกายภาพบ าบัดบ้านสุขกายสบาย
ใจ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,844 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020119 27/2/2018

661 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-ส่ง 
นายแพทย์กฤษฏ์ สุวรรณภูมิ มาสอนรายวิชา 685323 
มหศัลยพยาธิวิทยา 2 ในวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2561

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  สุวิชาพาณิชย์ เสนอ
ราคา 2,800 บาท

นายสมศักด์ิ  สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020131 27/2/2018

662 ขออนุมัติเปล่ียนแบบเตอร่ีส าหรับเคร่ืองป่ันไฟอาคาร
วิทยาศาสตร์การแพทย์

17,840.00 17,840.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพงษ์ แซ่เต๋ิน เสนอราคา 
17,840 บาท

นายอนุพงษ์ แซ่เต๋ิน ราคาท่ีตกลงจ้าง 
17,840 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061020015 27/2/2018

663 ขออนุมัติซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 6 ตัว 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด เสนอรา 5,350 บาท

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 5,350 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020122 27/2/2018

หนา้ 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

664 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดฝาครอบบล๊อคลูกบิดประตูและ
หลอดไฟนีออน

850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์เสนอ
ราคา 850 บาท

นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ราคาท่ีตก
ลงจ้า 850 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020124 27/2/2018

665 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหาร จ านวน 21 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา Lab Clinical 
nutrition รหัส 684327 (อ.อุไรภรณ์ส ารองจ่าย)

453.00 453.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน
 สาขาท่ี 00083 เสนอราคา 453 
บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083ราคาท่ีตกลงซ้ือ 453 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020125 27/2/2018

666 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนสาขา
กายภาพบ าบัด จ านวน 8 รายการ

2,080.00 2,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เสนอราคา 2,080 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 2,080 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020120 27/2/2018

667 ขออนุมัติเช่าคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
เสนอราคา 24,000 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 24,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061020016 28/2/2018

668 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนฝาถังไนโตรเจนเหลว จ านวน 1 อัน 
(อ.อุไรวรรณส ารองจ่าย)

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเน่ียน อินเตอร์ซัพพลาย 
จ ากัด เสนอราคา3,210 บาท

บริษัท ยูเน่ียน อินเตอร์ซัพพลาย จ ากัด
 ราคาท่ีตกลงจ้าง 3,210 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061020133 28/2/2018

669 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด ห้องเรียน MIT MIT-S1
 MIT-S2 ส าหรับเดือน กุมภาพันธ์ 2561

1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ครองคิด หมู่เท่ียง น.ส.ครองคิด หมู่เท่ียง ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020002 2/2/2561

670 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไป-กลับ นิเทศงานสหกิจศึกษา ในวันท่ี 
15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จ ากัด 
(มหาชน)

2,800.00           2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020037 7/2/2561

671 ขอซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 ช้ิน ส าหรับมอบให้ บริษัท 
เอ็ม เอฟ อีซี  จ ากัด (มหาชน) ท่ีให้ความอนุเคราะห์รับ
นิสิตเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2560

500.00             500.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020036 7/2/2561

672 ขอซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 ช้ิน ส าหรับมอบให้ บริษัท 
เอ-โฮสต์ จ ากัด ท่ีให้ความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้า
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2560

500.00             500.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020034 7/2/2561

หนา้ 65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

673 ขอซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 ช้ิน ส าหรับมอบให้ บริษัท 
ฟิวช่ันแวร์ จ ากัด ท่ีให้ความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้า
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2560

300.00             300.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020035 7/2/2561

674 ขอจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับนิเทศงานสหกิจศึกษา ในวันท่ี 9 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริษัท เอ-โฮสต์ จ ากัด และ บริษัท
 ฟิวช่ันแวร์ จ ากัด

3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020032 7/2/2561

675 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไป-กลับนิเทศงานสหกิจศึกษา ในวันท่ี 
22 กุมภาพันธ์ 2561

2,800.00           2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020044 7/2/2561

676 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไป-กลับนิเทศงานสหกิจศึกษา ในวันท่ี 2
 มีนาคม 2561

3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020043 7/2/2561

677 จ้างท าเล่มหนังสือประกอบการเรียนรายวิชา 889530 
สถาปัตยกรรมองค์การ จ านวน 6 เล่ม

1,260.00           1,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020038 7/2/2561

678 จ้างท าราวเหล็กกันท่อเมนน้ าประปาหน้าอาคารคณะ
วิทยาการสารสนเทศ

26,750.00         26,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800061020001 7/2/2561

679 จ้างท าป้ายไวนิล ขนาด A0 จ านวน 2 แผ่น 900.00             900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ร้าน ตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020042 7/2/2561

680 ซ้ือหมึกและกระดาษไข เคร่ืองอัดส าเนา กระดาษไข บี4 
JP10M จ านวน 6 ม้วน , หมึกพิมพ์ส าเนาสีด า เจพี 12 
จ านวน 15 กล่อง , กระดาษไข เอ3 JP4500 จ านวน 6 
ม้วน , หมึกพิมพ์ส าเนาสีด า 31SI4500 จ านวน 15 กล่อง

54,891.00         54,891.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800061020002 7/2/2561

681 ซ้ือชุดล าโพงเคล่ือนท่ี จ านวน 1 ชุด 60,000.00         60,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800061020003 7/2/2561

682 ซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 ช้ิน ส าหรับมอบให้ บริษัท ซีล 
เทค อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ท่ีให้ความอนุเคราะห์รับ
นิสิตเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2560

300.00             300.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020047 7/2/2561

หนา้ 66



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

683 ซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 ช้ิน ส าหรับมอบให้ บริษัท ซี.
เอส.ไอ. (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีให้ความอนุเคราะห์รับ
นิสิตเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2560

500.00             500.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020045 7/2/2561

684 ซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 ช้ิน ส าหรับมอบให้ บริษัท คลิก
เน็กซ์ จ ากัด ท่ีให้ความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560

500.00             500.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020046 7/2/2561

685 ซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 ช้ิน ส าหรับมอบให้ บริษัท 
แอลพีเอส บิซิเนส กรุ๊ป จ ากัด ท่ีให้ความอนุเคราะห์รับ
นิสิตเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2560

300.00             300.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020063 8/2/2561

686 ซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 ช้ิน ส าหรับมอบให้ บริษัท ไลท์
 เฮาส์ ไอที โซลูช่ัน จ ากัด ท่ีให้ความอนุเคราะห์รับนิสิต
เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2560

300.00             300.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020065 8/2/2561

687 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
เดินทางไป-กลับนิเทศงานสหกิจ  ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ์
 2561 จากม.บูรพา ถึง บ.คลิกเน็กซ์ จ ากัด บ.ไลท์ เฮาส์ 
ไอที โซลูช่ัน จ ากัด บ. แอลพีเอส บิซิเนส กรุ๊ป จ ากัด

2,500.00           2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020062 8/2/2561

688 ซ้ือน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ ส าหรับเติม
จักรยานยนต์ของคณะในการรับส่งเอกสารของเจ้าหน้าท่ี
 และใช้งานภายในคณะ

60.00               60.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020069 9/2/2561

689 ขอซ้ือหน่วยความจ าหลัก ขนาด 8 GB จ านวน 42 ช้ิน 121,800.00       121,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800061020005 9/2/2561

690 จ้างเหมาย้ายสถานท่ีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องวิจัย ห้องส านักงาน และห้องพัก
อาจารย์

390,550.00       390,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800061020004 9/2/2561

691 ซ้ือแสตมป์ ดวงละ 5 บาท จ านวน 100 ดวง 500.00             500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด สาขา 
ม.บูรพา

บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด สาขา ม.
บูรพา

ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020083 12/2/2561

หนา้ 67



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

692 ขอซ้ือสายแปลงสัญญาณภาพ USB-C digital AV 
Adapter จ านวน 2 ช้ิน และ Lightning Digital AV 
Adapter จ านวน 2 ช้ิน

9,600.00           9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020084 12/2/2561

693 ขออนุมัติจ้างท าลูกกุญแจ จ านวน 2 ดอก ส าหรับใช้ใน
การเปิดปิดห้องเรียนภายในคณะ

740.00             740.00 เฉพาะเจาะจง กุญแจทอง กุญแจทอง ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020082 12/2/2561

694 ขออนุมัติซ้ือยา ยาใส่แผล น้ าเกลือ แอลกอฮอล์ ครีม
บรรเทาปวด ส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมของสโมสรนิสิต

740.00             740.00 เฉพาะเจาะจง เภสัชกรศิวรรจน์ 09 เภสัชกรศิวรรจน์ 09 ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020081 12/2/2561

695 ขออนุมัติติดต้ังอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย ส าหรับ
ให้บริการนิสิต อาจารย์ พนักงาน และบุคคลท่ัวไป

6,955.00           6,955.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020106 13/2/2561

696 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล
ระดับสูง จ านวน 1 เคร่ือง

50,000.00         50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800061020007 13/2/2561

697 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล
ระดับสูง จ านวน 1 เคร่ือง

40,000.00         40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800061020006 13/2/2561

698 ขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ ส าหรับ
ใช้เติมรถจักรยานยนต์ของคณะในการรับส่งเอกสารของ
เจ้าหน้าท่ี และใช้งานภายในคณะ

60.00               60.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020133 19/2/2561

699 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 12 รายการ ส าหรับใช้ใน
โครงการวิธีการน าเสนอข้อมูลศิลปวัฒนธรรมไทย ใน
รูปแบบอินโฟกราฟฟิกส์

3,053.77           3,053.77 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020135 20/2/2561

700 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
เดินทางไปกลับจาก ม.บูรพา ถึง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันท่ี 
2 มีนาคม 2561

2,800.00           2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020134 20/2/2561

701 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก ส าหรับมอบเป็นของท่ีระลึกใน
การนิเทศงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2560 แก่ บจก.ซีดีจี และกลุ่มบิทจีเดเบิล

500.00             500.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020136 20/2/2561

หนา้ 68



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

702 ขออนุม้ติจ้างยานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปนิเทศงานสหกิจศึกษา บจก.ซีดีจี และ
กลุ่มบิทจีเดเบิล บจก.เทคสเฟียร์ บจก.บิซโพเทนเชียล 
ในวันท่ี 22 ก.พ. 61

3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020140 20/2/2561

703 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก ส าหรับมอบเป็นของท่ีระลึกใน
การนิเทศงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2560 แก่ บจก.บิซโพเทนเชียล

300.00             300.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020138 20/2/2561

704 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก ส าหรับมอบเป็นของท่ีระลึกใน
การนิเทศงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2560 แก่ บจก.เทคสเฟียร์

300.00             300.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020137 20/2/2561

705 ซ้ือของท่ีระลึก กระเช้าอาหารทะเลแห้ง จ านวน 1ชุด 
ส าหรับมอบให้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการอบรม
สัมนา ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561

1,000.00           1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ร้านมารดา ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020148 21/2/2561

706 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล
ระดับสูง จ านวน 1 เคร่ือง

46,100.00         46,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800061020008 23/2/2561

707 ขออนุมัติซ้ือตัวถังตู้ล้ินชัก 2 ล้ินชัก จ านวน 1 ตู้ ส าหรับ
ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร

2,900.00           2,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020158 23/2/2561

708 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน ส าหรับเดินทางจาก ม.บูรพา ไป โรงแรมรามาการ์
เด้นส์ ดอนเมือง กรุงเทพฯ วันท่ี 3 มี.ค. 61 เพ่ือเข้าร่วม
ประชุมแนวทางการออกข้อสอบและแปลข้อสอบ
โครงการ ITPE

3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020162 26/2/2561

709 จ้างเหมาท าลูกกุญแจ ประตู จ านวน 20 ดอก 600.00             600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกุญแจทอง ร้านกุญแจทอง ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020172 26/2/2561

710 จ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับรับส่งวิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากร ''อบรม
เชิงปฏิบัติการ  เร่ือง การพัฒนากระบวนการลงทะเบียน
เรียนของนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ'' ในวันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2561

2,500.00           2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ จันทร์แดง นายสุรศักด์ิ จันทร์แดง ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020166 26/2/2561

711 จ้างเหมาเปล่ียนกระจกอาคาร 50 ปี ห้อง 402 8,025.00           8,025.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020189 27/2/2561

หนา้ 69



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

712 จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 2 แผ่น  ส าหรับใช้จัดโครงการ
เรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 หัวข้อเร่ือง ''การสร้างแอนิเมช่ันเบ้ืองต้นด้วย Blender'' 
ในวันท่ี 11 มีนาคม 2561

1,200.00           1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ร้าน ตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020186 27/2/2561

713 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับใช้ในการเดินทางไปนิเทศงานสหกิจศึกษา ในวันท่ี
 2 มี.ค. 2561 เดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง บริษัท

2,800.00           2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020194 28/2/2561

714 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ ส าหรับใช้
เติมรถจักรยานยนต์ของคณะในการรับส่งเอกสารของ
เจ้าหน้าท่ีและใช้งานภายในคณะ

60.00               60.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020190 28/2/2561

715 จ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
เดินทางจากสนามบินภูเก็ต ถึง ตัวเมืองภูเก็ต ในวันท่ี 5 
มี.ค. 2561 ส าหรับเดินทางส ารวจสถานท่ีจัดประชุม
วิชาการ icaicta2018 และ ประชุมวิชาการ KST2019

4,000.00           4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศรัญญา มะตุลา นางศรัญญา มะตุลา ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020193 28/2/2561

716 ขอจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับใช้ในการเดินทางส ารวจสถานท่ีจัดงานประชุม
วิชาการ icaicta 2018 และประชุมวิชาการ KST 2019 
ระหว่างตัวเมืองกระบ่ี ในวันท่ี 6-7 มี.ค.2561

8,000.00           8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรายุ มะตุลา นายจิรายุ มะตุลา ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020192 28/2/2561

717 ขอซ้ือวัสดุสายชาร์จโทรศัพท์เคล่ือนท่ีผู้บริหาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด/เสนอ
ราคา 1,000.00 บาท

บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด/เสนอราคา 
1,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3900061020010 6/2/2561

718 ขอซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 19,634.50 19,634.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป/
เสนอราคา 19,634.50 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป/
เสนอราคา 19,634.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3900061020001 8/2/2561

719 ขอซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี 15,900.00 15,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พร้ิน/เสนอราคา 
15,900.00 บาท

วินเทค พร้ิน/เสนอราคา 15,900.00 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3900061020002 14/2/2561

หนา้ 70



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

720 ขอซ้ือวัสดุกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 9,726.30 9,726.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) 
จ ากัด/เสนอราคา 9,726.30 บาท

บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด/
เสนอราคา 9,726.30 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3900061020028 21/2/2561

721 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-เคาน์เตอร์ รุ่น 
2CT1212/L เก้าอ้ีท างาน รุ่น CA777C  ตู้ล็อคเกอร์ 12
 ประตู และตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด เพ่ือใช้
ส าหรับการด าเนินงานของห้องจัดทดสอบภาษาอังกฤษ

86,600.00         86,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ PR4000061020013 8/2/2018

722 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าหนังสือท่ีระลึกในโครงการ
ประกวดดนตรีไทย

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ/50,000 
บาท

น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ/50,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061020012 1/2/2561

723 ขออนุมัติจ้างเหมาเดินสายสัญญาณอินเตอร์เน็ท (สาย
แลน)

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์/7,000 
บาท

นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์/7,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061020011 1/2/2561

724 ขออนุมัติจ้างเหมาระบบเสียง,แสงในโครงการประกวด
ดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออกชิงถ้วย
พระราชทาน

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์ เจริมจรุง/50,000 
บาท

นายจิรโรจน์ เจริมจรุง/50,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061020013 1/2/2561

725 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม,สติกเกอร์,จ้างท าตรายาง 5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คณิศร/2,800 บาท,นายกิตติ
พันธ์ วงศ์วัฒนาพงษ์/1,990 บาท
,บริษัทบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
460 บาท

หจก.คณิศร/2,800 บาท,นายกิตติพันธ์
 วงศ์วัฒนาพงษ์/1,990 บาท,บริษัท
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/460 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061020023 5/2/2561

726 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในส านักงานและการเรียนการ
สอนคณะดนตรีและการแสดง

5,618.82 5,618.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
5,618.82 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
5,618.82 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061020020 5/2/2561

หนา้ 71



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

727 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/14,000 บาท วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/14,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061020027 8/2/2561

728 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ือง KYOCERA KM-2050 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส/8,400 
บาท

ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส/8,400 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061020032 13/2/2561

729 ขออนุมัติจ้างเหมาติดต้ังกระจกก้ันห้องพร้อมประตูบ้าน
เล่ือนคู่และประตูบานแขวน

33,170.00 33,170.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี ธีรนรเศรษฐ์/33,170 
บาท

นายมนตรี ธีรนรเศรษฐ์/33,170 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061020037 21/2/2561

730 ขออนุมัติจัดซ้ือผลไม้ไหว้ครู,ไหว้พระประจ าเดือนมีนาคม 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊ียบ ฟลาเวอร์/3,000 บาท ร้านเจ๊ียบ ฟลาเวอร์/3,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061020043 26/2/2561

731 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืมในส านักงาน 3,260.00 3,260.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คณิศร/3,260 บาท หจก.คณิศร/3,260 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061020044 26/2/2561

732 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เดินทางไป
ประชุมแลกเปล่ียนวิชาการ จ.สระแก้ว

3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR4300061020001 6/2/2018

733 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ 9,950.00 9,950.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย 2008

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย 2008

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR4300061020012 20/2/2018

734 ขออนุมัติจัดซ้ือถ้วยกระดาษกรวยแหลม 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR4300061020011 20/2/2018

หนา้ 72



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

735 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR4300061020017 26/2/2018

736 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบรายวิชา 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ นาคสมบูรณ์ นางสาวเบญจวรรณ นาคสมบูรณ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR4300061020018 27/2/2018

737 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ HP Laser CE285 A และหมึกพิมพ์ 
Brother สีด า,สีเหลือง,สีแดง,สีน้ าเงิน

16,120.00         16,120.00 เฉพาะเจาะจง อิสเทิร์น เซอร์วิส อิสเทิร์น เซอร์วิส PR4400061020005 14/3/2018

738 จ้างส าเนาเอกสารและเข้าเล่ม เอกสารของส านักพัฒนา
นวัตกรรม

652.80             652.80 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ให้บริการดี มีประสบการณ์ PR4400061020006 14/3/2018

739 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 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020003 1/2/2018

740 จ้างพิมพ์ป้ายตีราคา  สวทล.   จ านวน  1  รายการ 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอส.พี.เพ่ิมกิจ จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ  5,885 บาท

บริษัท เอ.เอส.พี.เพ่ิมกิจ จ ากัด / ราคา
ท่ีเสนอ  5,885 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020004 1/2/2018

741 ซ้ือพาย,คุกก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / ราคา
ท่ีเสนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020002 1/2/2018

742 ซ้ืออิชิตัน  จ านวน  1  รายการ 8,820.00 8,820.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ
 8,820 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
8,820 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020001 1/2/2018

743 ซ้ือวัตถุดิบ จ านวน 4 รายการ เพ่ือน ามาท าข้าวกล่อง
ขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

4,625.50 4,625.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)  / ราคาท่ีเสนอ 
4,625.50  บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
 / ราคาท่ีเสนอ 4,625.50  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020005 1/2/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

744 วัสดุส านักงาน(บัตรPVC) จ านวน 1 รายการ 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
 ราคาท่ีเสนอ 4,494  บาท

 บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 4,494  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020005 2/2/2018

745 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  8  รายการ 14,670.06 14,670.06 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส
 / ราคาท่ีเสนอ 14,670.06 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / 
ราคาท่ีเสนอ 14,670.06 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020008 2/2/2018

746 วัสดุเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
 จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ  บาท

 บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020002 2/2/2018

747 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 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020008 2/2/2018

748 ซ้ือสินค้า อุปกรณ์ประกอบการขาย วัตถุดิบและวัสดุ 
จ านวน 24 รายการ เพ่ือน ามาขายและใช้ในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

28,671.00 28,671.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 28,671 
บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) /
 ราคาท่ีเสนอ 28,671 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020006 2/2/2018

749 ค่าจ้างพิมพ์บัตรเข้าชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
จ านวน 2 รายการ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ / ราคาท่ีเสนอ 
 15,000 บาท

ร้านชลบุรีการพิมพ์ / ราคาท่ีเสนอ  
15,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020006 2/2/2018

750 ซ้ือสินค้า จ านวน 4 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาท่ี
เสนอ  26,000 บาท

น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาท่ีเสนอ  
26,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020007 2/2/2018

หนา้ 74



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

751 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 15 รายการ ''
รายละเอียดตามใบประกอบเสนอซ้ือ/จ้างดังแนบ''

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายอ าพล เทียนเงิน / ราคาท่ี
เสนอ  8,320 บาท

นายอ าพล เทียนเงิน / ราคาท่ีเสนอ  
8,320 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020001 2/2/2018

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

 ห้องเย็นชวนขม/ ราคาท่ีเสนอ  6,000
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020007 2/2/2018

753 วัสดุการเกษตร(อาร์ทีเมีย) จ านวน 1 รายการ 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรจงฟาร์ม / ราคาท่ีเสนอ 
900 บาท

ร้านบรรจงฟาร์ม / ราคาท่ีเสนอ 900 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020012 5/2/2018

754 วัสดุส านักงาน(ธงชาติ) จ านวน 1 รายการ 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ315  บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ315  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020023 5/2/2018

755 จ้างเปล่ียนท่อเฟ็กซ์อ่อนหน้าแปลน ขนาด 6 น้ิว และ 10
 น้ิว พร้อมท่อต่อตรง ขนาด 6 น้ิว และ 10 น้ิว

71,708.73 71,708.73 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอป
เม้นท์ / ราคาท่ีเสนอ 71,708.73 
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอปเม้นท์
 / ราคาท่ีเสนอ 71,708.73  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PO7000061020001 9/2/2018

756 วัสดุเคร่ืองปรับอากาศ(คอมเพรสเซอร์) พร้อมบริการ
เปล่ียน จ านวน 1 รายการ

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 8,500 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 8,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020019 5/2/2018

757 ค่าจ้างตัดหญ้า(บริเวณถนนทางเข้า-ถนนรอบอาคาร 
และบริเวณรอบบ่อเล้ียงสัตว์น้ า สถานีวิจัยการเพาะ
ขยายพันธ์ุสัตว์ทะเลท่ีหายากและใกล้สูญพันธ์ุ แสมาร) 
จ านวน 1 งาน

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ์  ชูนวน / ราคาท่ีเสนอ
 6,000 บาท

นายพิทักษ์  ชูนวน / ราคาท่ีเสนอ 
6,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020015 5/2/2018

หนา้ 75



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

758 ซ้ือสินค้า จ านวน 24 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

60,776.59 60,776.59 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ  
60,776.59 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) /
 ราคาท่ีเสนอ  60,776.59 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020009 5/2/2018

759 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 770.00 770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร / ราคาท่ี
เสนอ  755 บาท

ร้านท้ายตลาดการเกษตร / ราคาท่ี
เสนอ  755 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020028 6/2/2018

760 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า-ปลากระพงใบไม้)  
จ านวน 1 รายการ

310.00 310.00 เฉพาะเจาะจง นายนาวิก  กล่อมประเสริฐ / 
ราคาท่ีเสนอ 300  บาท

นายนาวิก  กล่อมประเสริฐ / ราคาท่ี
เสนอ 300  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020029 6/2/2018

761 ซ้ือพาย,คุกก้ี  จ านวน  1  รายการ 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 2,250 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / ราคา
ท่ีเสนอ 2,250 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020011 6/2/2018

762 ซ้ือสินค้า จ านวน 3 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

12,060.13 12,060.13 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล
 จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  12,060.13
 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  12,060.13 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020010 6/2/2018

763 ซ้ือวัตถุดิบ จ านวน 32  รายการ เพ่ือน ามาท าข้าวกล่อง
ขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

2,538.00 2,538.00 เฉพาะเจาะจง นางนกแก้ว / ราคาท่ีเสนอ  2,538
 บาท

นางนกแก้ว / ราคาท่ีเสนอ  2,538 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020014 6/2/2018

764 ซ่อม และเปล่ียนอะไหล่ เคร่ือง Autoclave  จ านวน  1 
 รายการ

14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยวิกตอร่ี เท
รดด้ิง / ราคาท่ีเสนอ 14,980 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยวิกตอร่ี เทรดด้ิง
 / ราคาท่ีเสนอ 14,980 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020013 6/2/2018

หนา้ 76



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

765 ซ้ือของขวัญของรางวัล ''ส าหรับจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ คร้ังท่ี33 ประจ าปีงบประมาณ 2561''

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโค จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ  
12,892.46 บาท

บริษัท สยามแม็คโค จ ากัด (มหาชน) / 
ราคาท่ีเสนอ  12,892.46 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020026 6/2/2018

766 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 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020012 6/2/2018

767 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 8,060.00 8,060.00 เฉพาะเจาะจง นางอนงค์  ย้ิมละมัย / ราคาท่ี
เสนอ 8,060 บาท

นางอนงค์  ย้ิมละมัย / ราคาท่ีเสนอ 
8,060 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020027 6/2/2018

768 ค่าจ้างท ากรอบรูปไม้(ขนาด 120x180 ซม.) จ านวน 1 
กรอบ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสินชลกรอบรูป / ราคาท่ีเสนอ
 3,000 บาท

ร้านสินชลกรอบรูป / ราคาท่ีเสนอ 
3,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020025 6/2/2018

769 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส /
 ราคาท่ีเสนอ  4,200 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส / 
ราคาท่ีเสนอ  4,200 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020032 7/2/2018

770 ซ้ือสินค้า จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

13,050.00 13,050.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภัค ศรีลาอ า / ราคาท่ีเสนอ 
13,050 บาท

นางสุภัค ศรีลาอ า / ราคาท่ีเสนอ 
13,050 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020019 7/2/2018

771 ซ้ือสินค้า จ านวน 3 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาท่ี
เสนอ  90,000 บาท

น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาท่ีเสนอ  
90,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PO7080061020001 14/2/2018

หนา้ 77



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

772 ซ้ือเมล็ดกาแฟ จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาเป็นวัตถุดิบ
ในการขายกาแฟสดของร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล

22,146.43 22,146.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  222,146.43
 บาท

บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ  222,146.43 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020017 7/2/2018

773 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 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020031 7/2/2018

774 ซ้ือข้าวกล่อง จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายให้กับ
โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ จังหวัดอ่างทอง ในวันท่ี 9 
กุมภาพันธ์ 2561

2,450.00 2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณหนิม / ราคาท่ีเสนอ  
2,450 บาท

ร้านคุณหนิม / ราคาท่ีเสนอ  2,450 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020015 7/2/2018

775 วัสดุวิทยาศาสตร์(โซเดียมไบคาร์บอเนต)  จ านวน 1 
รายการ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยืนยงพานิช / ราคาท่ีเสนอ 
3,900 บาท

ร้านยืนยงพานิช / ราคาท่ีเสนอ 3,900
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020033 7/2/2018

776 วัสดุไฟฟ้า(หลอดLED 16w.) จ านวน 1 รายการ 2,650.00 2,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค / ราคาท่ี
เสนอ  2,650 บาท

ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ  
2,650 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020034 7/2/2018

777 ซ้ือข้าวกล่อง จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายให้กับ
โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน จังหวัดเชียงราย ในวันท่ี 12 
กุมภาพันธ์ 2561

1,505.00 1,505.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณหนิม / ราคาท่ีเสนอ  
1,505 บาท

ร้านคุณหนิม / ราคาท่ีเสนอ  1,505 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020016 7/2/2018

778 ค่าจ้างพิมพ์อ้ิงค็เจ็ทป้ายธงญ่ีปุ่น พร้อมติดต้ัง จ านวน 9 
ป้าย

9,148.50 9,148.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
9,148.50 บาท

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 9,148.50 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020038 8/2/2018

หนา้ 78



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

779 ค่าจ้างพิมพ์อ้ิงค์เจ็ท(Backdrop พร้อมติดต้ัง) จ านวน 1 
งาน

6,099.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
6,099 บาท

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 6,099 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020035 8/2/2018

780 ซ้ือมินิเมด สแปลช จ านวน 4 รายการ เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

4,509.87 4,509.87 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล
 จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 4,509.87 
บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 4,509.87 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020021 8/2/2018

781 วัสดุการเกษตร(กระชอนPVC) จ านวน 3 รายการ 1,430.00 1,430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร / ราคาท่ี
เสนอ 1,430 บาท

ร้านท้ายตลาดการเกษตร / ราคาท่ี
เสนอ 1,430 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020037 8/2/2018

782 วัสดุวิทยาศาสตร์(โซเดียม ไดคลอไรไอโซไซยานูเรท) 
จ านวน 1 ขวด

2,621.50 2,621.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรช่ัน 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 2,621.50 
บาท

บริษัท ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรช่ัน จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 2,621.50 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020036 8/2/2018

783 ซ้ือข้าวกล่อง จ านวน 89 กล่อง เพ่ือน ามาขายให้กับ
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา ใน
วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2561

3,560.00 3,560.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช พงษ์วุฒิธรรม / ราคาท่ี
เสนอ 3,560 บาท

นายมาโนช พงษ์วุฒิธรรม / ราคาท่ี
เสนอ 3,560 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020024 9/2/2018

784 ซ้ือวัสดุ(ค่าของท่ีระลึก) จ านวน 4 รายการ เพ่ือน ามา
เป็นของท่ีระลึกให้กับส่ือมวลชนและผู้สนับสนุนโครงการ 
''เปิดใจรัก...การเรียนรู้'' ปีท่ี 8 ในวันอังคารท่ี 13 
กุมภาพันธ์ 2561

2,735.00 2,735.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านจิปาถะ / ราคาท่ีเสนอ  
2,735 บาท

ร้านบ้านจิปาถะ / ราคาท่ีเสนอ  2,735
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020025 9/2/2018

785 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 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020041 9/2/2018

หนา้ 79



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

786 ค่าจ้างพิมพ์อ้ิงค์เจ็ทไวนิล(พับขอบกาว) พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 1 งาน

642.00 642.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
642 บาท

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 642 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020043 9/2/2018

787 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  9  รายการ 28,439.52 28,439.52 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส
 / ราคาท่ีเสนอ  28,439.52 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / 
ราคาท่ีเสนอ  28,439.52 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020022 9/2/2018

788 จ้างเหมาจัดแสดงละคร ประกอบการเล่านิทาน เร่ือง 
กาลคร้ังหน่ึง เม่ือฉันเป็นเงือก ในวันท่ี 16-18 กุมภาพันธ์
 2561 จ านวน 3 วัน (วันละ 5 รอบ)

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ศุธาศินี  บุญเกาะ / ราคาท่ี
เสนอ 6,000 บาท

น.ส.ศุธาศินี  บุญเกาะ / ราคาท่ีเสนอ 
6,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020045 9/2/2018

789 ซ้ือพวงกุญแจ และพัด     จ านวน   3รายการ 49,980.00 49,980.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร อรรถมานะ / 
ราคาท่ีเสนอ  49,980 บาท

นางสาวประภัสสร อรรถมานะ / ราคา
ท่ีเสนอ  49,980 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020023 9/2/2018

790 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 3 รายการ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย  ชอบช่ืน / ราคาท่ีเสนอ
 2,385 บาท

นายพรชัย  ชอบช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
2,385 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020052 12/2/2018

791 ซ้ือน้ าด่ืมน้ าทิพย์ จ านวน 100 แพ็ค เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

4,499.35 4,499.35 ตกลงราคา บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล
 จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 4,499.35 
บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 4,499.35 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020028 12/2/2018

792 ซ้ือขนมจีบไก่   จ านวน  1  รายการ 2,958.34 2,958.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 2,958.34 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
2,958.34 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020027 12/2/2018

หนา้ 80



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

793 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 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020049 12/2/2018

794 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 5 รายการ 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง  / ราคาท่ีเสนอ  บาท  / ราคาท่ีเสนอ  บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020054 12/2/2018

795 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 3 รายการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอนงค์ ย้ิมละมัย / ราคาท่ีเสนอ
  5,990 บาท

นางอนงค์ ย้ิมละมัย / ราคาท่ีเสนอ  
5,990 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020053 12/2/2018

796 ซ้ือพวงกุญแจปลาการ์ตูนส้มขาวและปลาการ์ตูนอานม้า 
จ านวน 994 ตัว เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

29,820.00 29,820.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณา วงษ์วิลาศ / 
ราคาท่ีเสนอ  29,820 บาท

นางสาวกฤษณา วงษ์วิลาศ / ราคาท่ี
เสนอ  29,820 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020029 13/2/2018

797 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 2,620.00 2,620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาท่ี
เสนอ 2,620 บาท

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ 
2,620 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020064 15/2/2018

798 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 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020062 15/2/2018

799 วัสดุก่อสร้าง  จ านวน 2 รายการ 4,140.90 4,140.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 4,140.90บาท

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 4,140.90บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020063 15/2/2018

หนา้ 81



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

800 ซ้ือวัตถุดิบ และอุปกรณ์ประกอบการขาย จ านวน 29 
รายการ เพ่ือน ามาท าข้าวกล่องขายในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

2,842.00 2,842.00 เฉพาะเจาะจง นางนกแก้ว / ราคาท่ีเสนอ  2,842
 บาท

นางนกแก้ว / ราคาท่ีเสนอ  2,842 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020030 16/2/2018

801 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  7  รายการ 9,384.68 9,384.68 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส
 / ราคาท่ีเสนอ  9,384.68 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / 
ราคาท่ีเสนอ  9,384.68 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020032 16/2/2018

802 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 4 รายการ 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง นางเอ้ือมเดือน แสงสัตยา , นาง
อนงค์ ย้ิมละมัย / ราคาท่ีเสนอ  
6,664 บาท

นางเอ้ือมเดือน แสงสัตยา , นางอนงค์ 
ย้ิมละมัย / ราคาท่ีเสนอ  6,664 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020066 16/2/2018

803 วัสดุเคร่ืองปรับอากาศ(มอเตอร์พัดลม)  จ านวน 1 
รายการ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
 จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ  4,900 บาท

 บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ  4,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020067 16/2/2018

804 ซ้ือบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปนิสชินคัพ    จ านวน  2  รายการ 8,039.98 8,039.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
8,039.98 บาท

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ ดิสทริ
บิวช่ัน จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 8,039.98
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020033 16/2/2018

805 ซ้ือสินค้า จ านวน 6 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

27,520.40 27,520.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ  27,520.40 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ  27,520.40 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020031 16/2/2018

806 วัสดุไฟฟ้า(หลอดไฟ) จ านวน 1 รายการ 185.00 185.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาท่ี
เสนอ  180 บาท

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ  
180 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020065 16/2/2018

หนา้ 82



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

807 ค่าจ้างตรวจเช็คระยะทางการใช้งานเปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ือง รถยนต์Vigo (หมายเลขทะเบียน กม.280-
ชลบุรี) สวทล.2320-001-0002/48 จ านวน 1 งาน

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด สาขาหนองมน
บางพระ / ราคาท่ีเสนอ  8,428.86
 บาท

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด สาขาหนองมนบางพระ / 
ราคาท่ีเสนอ  8,428.86 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020069 16/2/2018

808 ยาง Bridestone265/70 R16 พร้อมบริการเปล่ียนยาง 
ถ่วงล้อ ค่าต้ังศูนย์ล้อ(รถยนต์กระบะVigo หมายเลข
ทะเบียน กม-280 ชลบุรี(สวทล.2320-001-0002/48) 
จ านวน 4 เส้น

19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ / ราคาท่ีเสนอ 
18,600 บาท

ส.อารยยางยนต์ / ราคาท่ีเสนอ 
18,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020068 16/2/2018

809 ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและก าจัดปลวกของอาคาร
ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 1 เดือนตุลาคม-
ธันวาคม 2560

12,037.50 12,037.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล 
(ประเทศไทย) จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ  12,037.50 บาท

บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  12,037.50
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PO7000061020004 19/2/2018

810 ซ้ือโคคาโคลา จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

5,360.06 5,360.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล
 จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  5,360.06
บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  5,360.06บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020035 19/2/2018

811 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดและดูแลสวนของศูนย์เรียนรู้
โลกใต้ทะเล เดืน ธันวาคม 2560 (เงินรับฝากเงินรายได้-
สนับสนุนคชจ. ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล)

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 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PO7000061020002 19/2/2018

812 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 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020082 19/2/2018

813 ซ้ือสินค้าท่ีระลึก จ านวน 4 รายการ เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

46,500.00 46,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัณฑิรา คุณอริยะเกษม / 
ราคาท่ีเสนอ 46,500 บาท

นางสาวภัณฑิรา คุณอริยะเกษม / 
ราคาท่ีเสนอ 46,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020034 19/2/2018

หนา้ 83



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

814 ซ้ือข้าวกล่อง จ านวน 68 กล่อง เพ่ือน ามาขายให้กับ
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในวันท่ี 20 
กุมภาพันธ์ 2561

2,380.00 2,380.00 ตกลงราคา ร้านคุณหนิม / ราคาท่ีเสนอ  
2,380 บาท

ร้านคุณหนิม / ราคาท่ีเสนอ  2,380 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020036 19/2/2018

815 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ประจ าศูนย์
เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน เดือนธันวาคม 2560 (เงิน
รับฝากเงินรายได้-สนับสนุน คชจ. ศูนย์เรียนรู้โลกใต้
ทะเล)

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 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PO7000061020003 19/2/2018

816 วัสดุเคร่ืองปรับอากาศ และไฟฟ้า จ านวน 3 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 1,200 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 1,200 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020094 20/2/2018

817 วัสดุไฟฟ้า(ปล๊ักเสียบ) จ านวน 1 รายการ 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส์  เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 
220  บาท

บริษัท โฮมโปรดักส์  เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 220  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020092 20/2/2018

818 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า-ปลาม้าน้ า)  จ านวน 1 
รายการ

310.00 310.00 เฉพาะเจาะจง นายอ าพล  เทียนเงิน / ราคาท่ี
เสนอ 300 บาท

นายอ าพล  เทียนเงิน / ราคาท่ีเสนอ 
300 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020095 20/2/2018

819 กระดาษSticker PP  จ านวน 1 ม้วน 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด /
 ราคาท่ีเสนอ  2,400บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ  2,400บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020093 20/2/2018

820 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 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020037 20/2/2018

หนา้ 84



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

821 ซ้ืออิชิตัน  จ านวน  1  รายการ 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ
  6,300 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ  
6,300 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020039 20/2/2018

822 ซ้ือพาย,คุกก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / ราคา
ท่ีเสนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020038 20/2/2018

823 วัสดุส านักงาน  จ านวน 3 รายการ 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 5,340 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 5,340 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020097 20/2/2018

824 ซ้ือสินค้า จ านวน 12 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

15,399.00 15,399.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ  15,399
 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) /
 ราคาท่ีเสนอ  15,399 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020041 21/2/2018

825 น้ ามันเช้ือเพลิง(ส าหรับพนักงานรับ-ส่งหนังสือ) 
ประจ าเดือน มีนาคม 2561  จ านวน 1 รายการ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง /
 ราคาท่ีเสนอ 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง / 
ราคาท่ีเสนอ 400 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020101 21/2/2018

826 ซ้ือข้าวกล่อง จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายให้กับ
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าวังผา จังหวัดน่าน ในวันท่ี 23
 กุมภาพันธ์ 2561

4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช  โกมลวนิช / ราคาท่ี
เสนอ  4,900 บาท

นายมาโนช  โกมลวนิช / ราคาท่ีเสนอ 
 4,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020042 21/2/2018

827 วัสดุการเกษตร(อาร์ทีเมีย) จ านวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรจงฟาร์ม / ราคาท่ีเสนอ 
960 บาท

ร้านบรรจงฟาร์ม / ราคาท่ีเสนอ 960 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020100 21/2/2018

หนา้ 85



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

828 ซ้ือวัตถุดิบ จ านวน 32 รายการ เพ่ือน ามาท าข้าวกล่อง
ขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

2,945.00 2,945.00 เฉพาะเจาะจง นางนกแก้ว/ ราคาท่ีเสนอ  2,945
 บาท

นางนกแก้ว/ ราคาท่ีเสนอ  2,945 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020040 21/2/2018

829 วัสดุการเกษตร(ไข่อาร์ทีเมีย) จ านวน 1 รายการ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร/ ราคาท่ี
เสนอ  13,500 บาท

ร้านท้ายตลาดการเกษตร/ ราคาท่ีเสนอ
  13,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020098 21/2/2018

830 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 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020102 22/2/2018

831 วัสดุไฟฟ้า(พัดลมระบายอากาศ) จ านวน 1 รายการ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 4,200  บาท

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 4,200  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020103 22/2/2018

832 วัสดุส านักงาน(เข้าสต๊อก)  จ านวน 6 รายการ 3,393.00 3,393.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  3,393  บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ  3,393  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020105 23/2/2018

833 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 1,120  บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 1,120  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020104 23/2/2018

834 ซ้ือลูกช้ิน  (ไก่จ๊อ)   จ านวน  1  รายการ 2,178.00 2,178.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ  2,178 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ  2,178 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020044 23/2/2018

หนา้ 86



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

835 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  10  รายการ 21,015.96 21,015.96 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส/ ราคาท่ีเสนอ  21,015.96 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/ 
ราคาท่ีเสนอ  21,015.96 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020043 23/2/2018

836 วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเคร่ืองพิมพ์HP Laserjet)  จ านวน
 3 รายการ

8,350.00 8,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
 ราคาท่ีเสนอ  8,350 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ  8,350 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020111 26/2/2018

837 วัสดุส านักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร A4) 80 แกรม  
จ านวน 100 รีม

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ  10,272 บาท

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ  10,272 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020116 26/2/2018

838 วัสดุคอมพิวเตอร์(อุปกรณ์กระจายสัญญาณ)  จ านวน 1 
รายการ

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
 ราคาท่ีเสนอ  1,600 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ  1,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020114 26/2/2018

839 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 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020045 26/2/2018

840 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 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020115 26/2/2018

841 ซ้ือแบตเตอร่ี พร้อมบริการเปล่ียนและบัคกีสายพร้ิน 
จ านวน 1 งาน

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด /
 ราคาท่ีเสนอ 1,100 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 1,100 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020113 26/2/2018

หนา้ 87



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

842 วัสดุส านักงาน(หมึกเคร่ืองโทรสาร) จ านวน 1 รายการ 1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด /
 ราคาท่ีเสนอ 1,450 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 1,450 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020123 27/2/2018

843 วัสดุส านักงาน-หมึกเคร่ืองพิมพ์(เข้าสต๊อก)  จ านวน 2 
รายการ

8,346.00 8,346.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค
 / ราคาท่ีเสนอ  8,346 บาท

หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค / 
ราคาท่ีเสนอ  8,346 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020118 27/2/2018

844 ซ้ือวัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบการขาย จ านวน 29 
รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล

3,380.50 3,380.50 เฉพาะเจาะจง นางนกแก้ว/ ราคาท่ีเสนอ  
3,380.50 บาท

นางนกแก้ว/ ราคาท่ีเสนอ  3,380.50 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061020046 27/2/2018

845 วัสดุ่วิทยาศาสตร์และการแพทย์(เวชภัณฑ์) จ านวน 1 
ายการ

460.00 460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดีฟาร์มซีกรุ๊ป/ ราคาท่ี
เสนอ 450 บาท

ร้านสวัสดีฟาร์มซีกรุ๊ป/ ราคาท่ีเสนอ 
450 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020120 27/2/2018

846 หนังสือพิมพ์(ประจ าเดือน มีนาคม 2561) จ านวน 2 
รายการ

620.00 620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร / ราคาท่ีเสนอ  620 
บาท

ร้านเกษากร / ราคาท่ีเสนอ  620 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020125 27/2/2018

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 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061020128 28/2/2018

848 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,206.00 6,206.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020009 1/2/2561

849 ซ้ือเวชภัณฑ์ยาจ านวน 1 รายการ 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020005 1/2/2561

หนา้ 88



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

850 ขออนุมัติค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020002 1/2/2561

851 ขออนุมัติค่าตรวจวิเคราะห์เคร่ืองเอกซเรย์และห้อง
เอกซเรย์

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 
ชลบุรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 ชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020004 1/2/2561

852 ขออนุมัติค่าอาหารปรุงส าเร็จส าหรับผู้ป่วยใน 
ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 (เพ่ิมเติม)

36,150.00 36,150.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020004 1/2/2561

853 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองขยายเสียง จ านวน 1 ชุด 21,135.00 21,135.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020006 1/2/2561

854 ขออนุมัติซ้ือโทรศัพท์ไร้สาย จ านวน 2 เคร่ือง 7,180.00 7,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020017 1/2/2561

855 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองช่วยหายใจชนิด
ควบคุมด้วยปริมาตร

46,560.00 46,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020019 12/2/2561

856 จ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์ 240,000.00 240,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ 
จ ากัด

บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020067 28/2/2561

857 จ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์ 250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020021 1/2/2561

858 จ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2561

150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ จีโนมิค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ จีโนมิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020068 28/2/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

859 จ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารวิจัยทางการ
แพทย์

385,500.00 385,500.00 คัดเลือก บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จ ากัด บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020003 1/2/2561

860 ซ้ือน้ ายาล้างเคร่ืองมือ 34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีโนว่า โกลบอล จ ากัด บริษัท รีโนว่า โกลบอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020022 1/2/2561

861 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 16,520.80 16,520.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020023 1/2/2561

862 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 11,825.00 11,825.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020011 1/2/2561

863 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จ ากัด บริษัท บิซิคอม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020026 2/2/2561

864 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020032 2/2/2561

865 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020029 2/2/2561

866 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 26,790.00 26,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020031 2/2/2561

867 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 28,154.00 28,154.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020030 2/2/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

868 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 58,500.00 58,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020027 2/2/2561

869 ถุงซิปใส จ านวน 6 รายการ ตามเอกสารแนบ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลซาย จ ากัด บริษัท โคโลซาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020036 2/2/2561

870 ขอซ้ือสติกเกอร์ 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนช่ันแนล
 จ ากัด

บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020025 2/2/2561

871 ขออนุมัติซ้ืออาหารปรุงส าเร็จส าหรับผู้ป่วยใน 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020007 2/2/2561

872 ซ้ือยาBudesonide 0.5 mg/2 ml (Pulmicort 
Respule) จ านวน 30 กล่อง

19,934.10 19,934.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020037 2/2/2561

873 ซ้ือยาCoTerGuai (Codee C) จ านวน 10 ขวด,
Cyproheptadin 4 mg จ านวน 10 ขวด,PotassiumCl
 Elixir 6.67 mEq/5 ml 60 ml (Potas elixir) จ านวน 
500 ขวด

14,873.00 14,873.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020033 2/2/2561

874 ซ้ือยาRowatinex cap (Herb extract) จ านวน 20 
กล่อง

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020038 2/2/2561

875 ซ้ือยาvaccine 0.5 ml (Adsorbed) จ านวน 50 box 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020034 2/2/2561

876 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 58,500.00 58,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020028 2/2/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

877 -ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อพร้อมอุปกรณ์ลดแรงดัน ขนาด .7
 คิว

0.00 0/1/1900 0/1/1900

878 - 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020063 5/2/2561

879 ผ้าขนหนู ขนาด 15*30 น้ิว จ านวน 10 โหล 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลีธนกิจ ร้าน ลีธนกิจ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020062 5/2/2561

880 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020044 5/2/2561

881 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020042 5/2/2561

882 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020045 5/2/2561

883 ซ้ือน้ ายาซักผ้า 5 ชนิด 33,148.60 33,148.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  
จ ากัด

บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020046 5/2/2561

884 ซ้ือผงซักฟอก+น้ ายาปรับผ้านุ่ม 13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020060 5/2/2561

885 ซ้ือยาBerclomine sus 60 ml จ านวน 4 ลัง 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020057 5/2/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

886 ซ้ือยาCefdinir 125mg/5 ml syr 30 ml (Samnir) 
จ านวน 100 ขวด

16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020055 5/2/2561

887 ซ้ือยาFusidic acid/Bet val. Cream 5 gm (Fucicort)
 จ านวน 50 หลอด

4,975.50 4,975.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020058 5/2/2561

888 ซ้ือยาLactulose 66.7% syr 100 ml (Laevolac) 
จ านวน 500 ขวด,MTV tab (Multivitamin) จ านวน 20
 กล่อง,Oxymetazol 0.05% nasal spray 10 ml 
(Oxymet) จ านวน 200 ขวด

41,516.00 41,516.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020051 5/2/2561

889 ซ้ือยาLopinavir100+Ritonavir25tab (Aluvia) จ านวน
 50 ขวด

74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020054 5/2/2561

890 ซ้ือยาQuetiapine 25 mg tab (Quantia 25) จ านวน 
200 กล่อง

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020056 5/2/2561

891 ซ้ือยาVitamin B1-6-12 2 ml inj (Genavit) จ านวน 20
 box, Vitamin B Complex 2 ml inj (Vibrumin) 
จ านวน 1 กล่อง

874.99 874.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ 
จ ากัด

บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020050 5/2/2561

892 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 53,140.00 53,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020052 5/2/2561

893 ซ้ือไม้พันส าลี 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061010113 5/2/2561

894 ขอซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 93,404.00 93,404.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020043 5/2/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

895 ขออนุมัติซ้ือ SPRING B, 5.5 L (FB100) จ านวน 1,100
 แกลลอน

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี
 จ ากัด

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020068 6/2/2561

896 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020083 6/2/2561

897 ซ้ือยา Clotrimazole 1 % ear.d 15 ml (Candid) 
จ านวน 50 ขวด

2,650.00 2,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ 
จ ากัด

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020076 6/2/2561

898 ซ้ือยา Clozapine 25 mg (Clozapin 25) จ านวน 30 
กล่อง

3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020089 6/2/2561

899 ซ้ือยา Degarelix 120 mg (Firmagon) 2 syr/box 
จ านวน 2 box

26,322.00 26,322.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020070 6/2/2561

900 ซ้ือยา Dexpanthenol 5% Spray 20 ml 140 d (Mar
 Plus) จ านวน 120 ขวด

33,600.00 33,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาดา (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท สตาดา (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020085 6/2/2561

901 ซ้ือยา Fenofibrate 200 mg cap (Adfen-200) 
จ านวน 3000 กล่อง

67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020091 6/2/2561

902 ซ้ือยา Formaldehyde 38% 450 ml (Formalin) 
จ านวน 156 ขวด

8,221.20 8,221.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020077 6/2/2561

903 ซ้ือยา Hyaluronate Na 20 mg/2 ml inj (Hyalgan) 
จ านวน 40 ไซร้ิง(หลอด)

92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020087 6/2/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

904 ซ้ือยา Lidocaine 2%-100 ml (Racser viscous) 
จ านวน 30 ขวด

7,950.00 7,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020093 6/2/2561

905 ซ้ือยา Memantine HCl 10 mg tab (Memo 10) 
จ านวน 100 กล่อง

58,800.00 58,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020079 6/2/2561

906 ซ้ือยา Methylprednisolone 1 gm inj (SoluMedrol)
 จ านวน 20 Vial

47,722.00 47,722.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020072 6/2/2561

907 ซ้ือยา Miconazole 2% 10 gm (Daktarin Oral Gel) 
จ านวน 20 หลอด

1,808.30 1,808.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020094 6/2/2561

908 ซ้ือยา Phosphate Na 45 ml sol (Swiff) จ านวน 50 
ขวด

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020073 6/2/2561

909 ซ้ือยา Pramipexole 0.25 mg tab (Pramixol) จ านวน
 30 กล่อง

16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020078 6/2/2561

910 ซ้ือยา Vitamin B 6 100 mg tab (Pyridoxine,Besix) 
จ านวน 40 กล่อง

20,000.01 20,000.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท จรูญเภสัช จ ากัด บริษัท จรูญเภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020090 6/2/2561

911 ซ้ือยา WARFarin 3 mg ฟ้า (Orfarin) จ านวน 30 กล่อง 10,914.00 10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) 
จ ากัด

บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020092 6/2/2561

912 ซ้ือยา Water (sterile) 450 ml (Hydrox Prefilled 
Humidifier) จ านวน 300 ชุด

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020084 6/2/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

913 ซ้ือยา Zoledronic acid 5 mg/100 ml inj (Aclasta) 
จ านวน 5 Vial/กล่อง

62,958.80 62,958.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020071 6/2/2561

914 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 ชนิด 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020080 6/2/2561

915 ซ้ือวัสดุเข้าคลังไว้เบิกไปซ่อม 5,291.15 5,291.15 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020075 6/2/2561

916 ซ่อมรถทะเบียน นค 6733 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา มุทิตานนท์ นายปรีชา มุทิตานนท์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020065 6/2/2561

917 ซ้ือยา Cefixime 100 mg cap (Cefspan) จ านวน 30 
กล่อง

66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020088 6/2/2561

918 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer ย่ีห้อง
 EPSON รุ่น LQ-590 จ านวน 1 เคร่ือง

21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020008 7/2/2561

919 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 6,527.00 6,527.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020112 7/2/2561

920 ซ้ือยา Cc Diane 21 (EE35+Cyproterone2) (Preme)
 จ านวน 36 กล่อง , Hista Oph e.d 10 ml (Allergis) 
จ านวน 600 กล่อง

9,240.00 9,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020100 7/2/2561

921 ซ้ือยา Cefuroxime 750 mg INJ (Furoxime inj) 
จ านวน 50 Vial , hdDOPAAmine 250 mg/10 ml inj
 (Inopin 250) จ านวน 10 กล่อง

5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020107 7/2/2561

หนา้ 96



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

922 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 9,176.00 9,176.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020108 7/2/2561

923 ซ้ือยา Flunarizine 5 mg (Poli-flunarin) จ านวน 20 
กล่อง,DOMperidone 5 mg/5ml sus 30 ml 
(Domperdone) จ านวน 5 กล่อง,Clotrimazole 100
 mg vaginal (CLOTRI V.T.) จ านวน 100 กล่อง

10,310.00 10,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020103 7/2/2561

924 ซ้ือยา HydrOXYzine 10 mg tab (Allerax fc) จ านวน
 50 กล่อง , Ytp Plai Oil Cream (Plaivana) 1500 
หลอด

93,000.00 93,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020106 7/2/2561

925 ซ้ือยา MethiMazole 5 mg tab (Timazol) จ านวน 50
 กล่อง , Flavoxate 100 mg (U Spa) จ านวน 50 
กล่อง, Zinc paste 5 gm (Nappy Hippo) จ านวน 20 
โหล

30,600.00 30,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020101 7/2/2561

926 ซ้ือยา Nortriptyline 10 mg tab (ORTRIP 10) จ านวน
 5 กล่อง , Perphenazine 8 mg tab (POrazine 8) 
จ านวน 5 ขวด

5,325.00 5,325.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020104 7/2/2561

927 ซ้ือยา Cetirizine 1 mg/ml 60 ml syr (Zymed) 
จ านวน 500 ขวด , Calcium carbonate 600 mg tab
 (Caltab600) จ านวน 100 กล่อง , Calcium 
carbonate 1500 mg tab (Caltab1500) จ านวน 200

66,985.00 66,985.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020102 7/2/2561

928 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จ ากัด บริษัท บิซิคอม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020124 8/2/2561

929 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020126 8/2/2561

930 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,540.00 6,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020128 8/2/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

931 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020125 8/2/2561

932 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020127 8/2/2561

933 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,482.00 13,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020131 8/2/2561

934 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 31,300.00 31,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020113 8/2/2561

935 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 15,792.00 15,792.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020130 8/2/2561

936 ซ้ือยา Alendron 70+VitD56 (FosamaxPlus) จ านวน
 250 กล่อง

86,625.00 86,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020121 8/2/2561

937 ซ้ือยา Tafluprost ed 15 micrograms/ml (Taflotan)
 จ านวน 60 กล่อง

25,166.40 25,166.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020114 8/2/2561

938 ซ้ือยา Valproate 200 mg/1 ml 60 ml syr 
(Depakine) จ านวน 60 ขวด

14,124.00 14,124.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020116 8/2/2561

939 ซ้ือยา Zoledronic acid 4 mg/5 ml inj (Zolennic) 
จ านวน 20 Vial

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020118 8/2/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

940 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 14,830.00 14,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020129 8/2/2561

941 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 128,400.00 128,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020014 9/2/2561

942 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 140,277.00 140,277.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020016 9/2/2561

943 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 184,040.00 184,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020011 9/2/2561

944 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 465,664.00 465,664.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020009 9/2/2561

945 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 233,976.90 233,976.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020013 9/2/2561

946 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 240,750.00 240,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020010 9/2/2561

947 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 456,462.00 456,462.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020012 9/2/2561

948 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 186,180.00 186,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020017 9/2/2561

หนา้ 99



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

949 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020162 12/2/2561

950 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,950.00 8,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020153 12/2/2561

951 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020163 12/2/2561

952 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020155 12/2/2561

953 ขอซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020157 12/2/2561

954 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเช้ือไปท าลาย
 ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2561

7,813.75 7,813.75 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020020 12/2/2561

955 ค่าถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโรงพยาบาล 3,072.50 3,072.50 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020158 12/2/2561

956 ค่าถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโรงพยาบาล 18,645.00 18,645.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020021 14/2/2561

957 ซ้ือยา Acetate Ringer 1000 ml จ านวน 300 ถุง 13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวย
เภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020161 12/2/2561

หนา้ 100



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

958 ซ้ือยา Azithromycin 250 mg tab (Azith) จ านวน 
100 แผง

11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020172 12/2/2561

959 ซ้ือยา Bupivac 0.5% 4 ml Isobaric (Marcaine) 
จ านวน 30 กล่อง , Bupivac 0.5% 10 ml Polyamp 
(Marcaine) จ านวน 50 กล่อง

43,335.00 43,335.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020181 12/2/2561

960 ซ้ือยา Empagliflozin 10 mg tab (Jardiance) จ านวน
 60 กล่อง

80,892.00 80,892.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020169 12/2/2561

961 ซ้ือยา Fenofibric acid 135 mg cap (Trilipix) จ านวน
 250 กล่อง

84,262.50 84,262.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020179 12/2/2561

962 ซ้ือยา Fsh Progynova 25 (EV 1 mg) จ านวน 20 กล่อง 9,822.60 9,822.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020183 12/2/2561

963 ซ้ือยา Levocetirizine 5 mg tab (Xyzal) จ านวน 50 
กล่อง

72,920.50 72,920.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020182 12/2/2561

964 ซ้ือยา Mitomycin C 2 mg inj (Mitocin) จ านวน 10 
Vial

2,950.00 2,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020177 12/2/2561

965 ซ้ือยา N.S.S 0.9% 250 ml จ านวน 500 ถุง 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020168 12/2/2561

966 ซ้ือยา Omeprazole 40 mg inj (Solcer) จ านวน 
1000 Vial , Nitroglycerine 50 mg/10 ml (Vasonit)
 จ านวน 20 amp

50,996.00 50,996.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020185 12/2/2561

หนา้ 101



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

967 ซ้ือยา Parecoxib 40 mg/2 ml inj (Dynastat) จ านวน
 50 กล่อง , UNasyn 1.5 gm inj (Ampic 1 
gm+sulboc 0.5 gm) จ านวน 200 Vial

98,119.00 98,119.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020184 12/2/2561

968 ซ้ือยา Racecadotril 30 mg pwd (Hidrasec) จ านวน 
40 กล่อง

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020178 12/2/2561

969 ซ้ือยา 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 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020165 12/2/2561

970 ซ้ือยา SimETHicone 80 mg tab (Degas) จ านวน 
100 กล่อง

14,445.00 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020174 12/2/2561

971 ซ้ือยา Terramycin ophth oint 3.5 gm จ านวน 5 
กล่อง

14,552.00 14,552.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020164 12/2/2561

972 ซ้ือยา Tuberculin Test (10 test/Vial) จ านวน 2 กล่อง 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020180 12/2/2561

973 ซ้ือยา Yeast S.boulardii 282.5 mg (Bioflor 250) 
จ านวน 20 กล่อง

5,093.20 5,093.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020167 12/2/2561

974 ซ้ือยา lopromide 300 mg/50 ml (Ultravist 300) 
จ านวน 25 กล่อง

92,287.50 92,287.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020175 12/2/2561

975 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชนิด 91,800.00 91,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020154 12/2/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

976 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020166 12/2/2561

977 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2รายการ 6,184.60 6,184.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020170 12/2/2561

978 ซ้ือสาย Oxygen Probe Nellor Oximax 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโนเมกซ์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ซีโนเมกซ์ เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020156 12/2/2561

979 ซ้ือเคร่ืองควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดด า 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทย ไอพี จ ากัด บริษัท ไทย ไอพี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020018 12/2/2561

980 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 60,200.00 60,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020195 13/2/2561

981 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 89,398.50 89,398.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020211 13/2/2561

982 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทยื 11,877.00 11,877.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอสอี เมดิคอล จ ากัด บริษัท พีเอสอี เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020201 13/2/2561

983 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020196 13/2/2561

984 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020202 13/2/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

985 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020198 13/2/2561

986 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020200 13/2/2561

987 ซ้ือยา Fsh Provera (Medroxyprogesterone 5 mg) 
จ านวน 30 ขวด

24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020212 13/2/2561

988 ซ้ือยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 26,180.00 26,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษ์สุข จ ากัด บริษัท รักษ์สุข จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020188 13/2/2561

989 ซ้ือยา จ านวน 8 รายการ ตามเอกสารแนบ 75,454.00 75,454.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020187 13/2/2561

990 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 1 รายการ 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020208 13/2/2561

991 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 1 รายการ 35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020190 13/2/2561

992 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 1 รายการ 10,080.00 10,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020194 13/2/2561

993 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 1 รายการ 12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020192 13/2/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

994 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 1 รายการ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟอร์โน่ จ ากัด บริษัท เฟอร์โน่ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020210 13/2/2561

995 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 43,600.00 43,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020209 13/2/2561

996 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 3 รายการ 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.พี.เมดิคอล เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท วี.พี.เมดิคอล เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020199 13/2/2561

997 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 4 รายการ 38,306.00 38,306.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020186 13/2/2561

998 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 8 รายการ 26,670.00 26,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท 
จ ากัด

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020197 13/2/2561

999 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางแพทย์จ านวน 3 รายการ 34,500.00 34,500.00 เฉพาะเจาะจง เกศกาญจน์ ซัพเมด เกศกาญจน์ ซัพเมด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020205 13/2/2561

1000 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 5,680.00 5,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020214 13/2/2561

1001 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020213 13/2/2561

1002 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 82,600.00 82,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020193 13/2/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1003 ขอซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 81,128.00 81,128.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020216 14/2/2561

1004 ซ้ือวัสดุส านักงาน 28 ชนิด 43,959.88 43,959.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020251 14/2/2561

1005 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020217 14/2/2561

1006 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020234 14/2/2561

1007 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020232 14/2/2561

1008 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020222 14/2/2561

1009 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020233 14/2/2561

1010 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020219 14/2/2561

1011 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,989.80 12,989.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020221 14/2/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1012 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 14,605.50 14,605.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020220 14/2/2561

1013 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 15,515.00 15,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020223 14/2/2561

1014 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020224 14/2/2561

1015 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 19,100.00 19,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020241 14/2/2561

1016 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020240 14/2/2561

1017 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 28,150.00 28,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020226 14/2/2561

1018 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 29,800.00 29,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020238 14/2/2561

1019 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020239 14/2/2561

1020 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 49,860.00 49,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิป
เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020231 14/2/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1021 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 73,200.00 73,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020228 14/2/2561

1022 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 80,500.00 80,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020227 14/2/2561

1023 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 84,530.00 84,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020237 14/2/2561

1024 ขออนุมัติจ้างปรับปรุงหลังคาห้องเก็บขยะและห้องเก็บ
น้ า ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลแสนสุข

98,285.92 98,285.92 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020022 14/2/2561

1025 ค่าบริการสลายน่ิว 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020028 16/2/2561

1026 จ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ ามันและคนขับ 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ นายจ านงค์ ญาติเจริญ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020069 28/2/2561

1027 ซ้ือยา Pitavastatin 2 mg tab (Livalo) จ านวน 40 
กล่อง

89,580.40 89,580.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020250 14/2/2561

1028 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3 ชนิด 16,841.80 16,841.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020249 14/2/2561

1029 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020218 14/2/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1030 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020253 15/2/2561

1031 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับผ่าตัด
ศัลยกรรมหลอดเลือดใหญ่โปร่งพอง จ านวน 2 ชนิด

405,000.00 405,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020025 15/2/2561

1032 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับผ่าตัด
ศัลยกรรมหลอดเลือดใหญ่โปร่งพอง จ านวน 2 ชนิด

315,000.00 315,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020027 15/2/2561

1033 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับผ่าตัด
ศัลยกรรมหลอดเลือดใหญ่โปร่งพอง จ านวน ๒ ชนิด

315,000.00 315,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020023 15/2/2561

1034 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับผ่าตัด
ศัลยกรรมหลอดเลือดใหญ่โปร่งพอง จ านวน ๒ ชนิด

405,000.00 405,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020024 15/2/2561

1035 ซ้ือยา DTPa+IPV+HIB 0.5 ml (Pentaxim) จ านวน 50
 dose

45,475.00 45,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020265 15/2/2561

1036 ซ้ือยา 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 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020266 15/2/2561

1037 ซ้ือยา Doxazosin 4 mg (Cardura XL) จ านวน 150 
กล่อง

94,374.00 94,374.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020267 15/2/2561

1038 ซ้ือยา INSulin Aspart 30/PTM 70 u/ml 3 ml 
(NovoMix 30 PF) จ านวน 100 กล่อง

90,843.00 90,843.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020257 15/2/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1039 ซ้ือยา Methylphenidate 10 gm (Ritalin) จ านวน 
200 กล่อง,EPHEdrine HCL 30mg/1 ml inj จ านวน 
20 กล่อง,gdAlprazolam 0.5 mg (Zolam 0.5) 
จ านวน 80 กล่อง

67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020260 15/2/2561

1040 ซ้ือยา Methylphenidate 36 mg tab (Concerta 36)
 จ านวน 32 กล่อง

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020259 15/2/2561

1041 ซ้ือยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 33,700.00 33,700.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020261 15/2/2561

1042 ซ้ืออุปกรณ์เข้าคลังไว้เบิกไปซ่อม 5,343.58 5,343.58 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020067 15/2/2561

1043 ซ่อมรถทะเบียน ขษ 9681 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง อู่ปรีชา อู่ปรีชา คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020262 15/2/2561

1044 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับผ่าตัด
ศัลยกรรมหลอดเลือดแดงโปร่งพอง จ านวน 1 ชนิด

450,000.00 450,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020026 15/2/2561

1045 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020283 16/2/2561

1046 ปรับปรุงอาคารศรีนครินทร์ 97,740.00 97,740.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020030 16/2/2561

1047 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020276 16/2/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1048 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020277 16/2/2561

1049 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020280 16/2/2561

1050 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020279 16/2/2561

1051 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,657.00 4,657.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020282 16/2/2561

1052 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020281 16/2/2561

1053 ซ้ือยา Danazol 200 mg (Vabon 200) จ านวน 10 ขวด 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020274 16/2/2561

1054 ซ้ือยา Diosmin 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 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020268 16/2/2561

1055 ซ้ือยา Donepezil 5 mg tab (Dozemo) จ านวน 100 
กล่อง

71,690.00 71,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020270 16/2/2561

1056 ซ้ือยา LeuPROrelin 3.75 mg inj (Enantone) จ านวน
 15 Vial

74,937.45 74,937.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020272 16/2/2561

หนา้ 111



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1057 ซ้ือยา Lidocaine 10% 50 ml (Xylocaine spray) 
จ านวน 20 ขวด

8,774.00 8,774.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020269 16/2/2561

1058 ซ้ือยา Sodium bicarbonate 7.5% inj 50 ml จ านวน
 4 กล่อง

5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020271 16/2/2561

1059 ซ้ือยา hdENOXaparin 6000 iu/0.6 ml (Clexane) 
จ านวน 50 กล่อง

24,182.00 24,182.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020273 16/2/2561

1060 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 406,600.00 406,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020029 16/2/2561

1061 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,750.00 12,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020275 16/2/2561

1062 ขอซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 72,536.00 72,536.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020302 19/2/2561

1063 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 486,850.00 486,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020034 19/2/2561

1064 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 22,416.50 22,416.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020312 19/2/2561

1065 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะควาสตาร์ จ ากัด บริษัท อะควาสตาร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020316 19/2/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1066 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020315 19/2/2561

1067 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 81,012.00 81,012.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020314 19/2/2561

1068 ขออนุมัติค่าจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปร้ินเตอร์
 ย่ีห้อ HP รุ่น 1536

1,535.00 1,535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020327 19/2/2561

1069 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองเพ่ิมผลิตน้ า
บริสุทธ์ิ RO

13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.โอ.โซเชียล จ ากัด บริษัท อาร์.โอ.โซเชียล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020040 21/2/2561

1070 ขออนุมัติซ้ือ 0.9% Sodium Chloride (NSS) 1,000 
ml จ านวน 3,120 ขวด

95,160.00 95,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020310 19/2/2561

1071 ขออนุมัติซ้ือ AV Set online BVM for 5008 จ านวน 
400 เส้น

91,200.00 91,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020307 19/2/2561

1072 ขออนุมัติซ้ือ Blood Tubing Set NS-2060 No.15 
(INT) จ านวน 1,100 ช้ิน

92,400.00 92,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020308 19/2/2561

1073 ขออนุมัติซ้ือ Diasafe plus filter จ านวน 12 ช้ิน 57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020330 19/2/2561

1074 ขออนุมัติซ้ือ MDT Plus I.V. Set 20 Drops/ml 
w/Filter end line,Y-Site w/Luer Lock 
(H-09A5-140) จ านวน 240 ชุด

2,040.00 2,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020332 19/2/2561

หนา้ 113



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1075 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 2 ชนิด 63,380.00 63,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020333 19/2/2561

1076 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับผ่าตัด
ศัลยกรรมหลอดเลือด จ านวน 2 ชนิด

170,000.00 170,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020033 19/2/2561

1077 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับผ่าตัด
ศัลยกรรมหลอดเลือด จ านวน 4 ชนิด

110,500.00 110,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020031 19/2/2561

1078 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับผ่าตัด
ศัลยกรรมหลอดเลือด จ านวน 5 ชนิด

119,000.00 119,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020032 19/2/2561

1079 ซ้ือ Conform 4x5 yds Elastic gauze 10 cm x 4.5 
m จ านวน 330 โหล

55,083.60 55,083.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท 4747 จ ากัด บริษัท 4747 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020322 19/2/2561

1080 ซ้ือ Cotton Wool (450 gm) ส าลีม้วน ขนาด 450 กรัม
 จ านวน 160 ม้วน

15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020319 19/2/2561

1081 ซ้ือ Glove (Maxitex) #6.5 มีแป้ง จ านวน 40 กล่อง , 
Glove (Sensiflex) #8.0 ไม่มีแป้ง จ านวน 20 กล่อง

47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020324 19/2/2561

1082 ซ้ือ Sunsi #3/0 - r/20 (1/2) (Thysilk.S3020) จ านวน
 40 กล่อง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020321 19/2/2561

1083 ซ้ือ Triple Lumen infusion catheter 7Frx20 cm 
จ านวน 20 ชุด

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020317 19/2/2561

หนา้ 114



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1084 ซ้ือ i Jamshidi 11Gx4 inch จ านวน 20 ช้ิน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020323 19/2/2561

1085 ซ้ือยา Budesonide 200 mcg/P inh200D 
(Aeronide) จ านวน 150 Box

16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020328 19/2/2561

1086 ซ้ือยา FBC (Fe+Folic+Vit+Mineral) จ านวน 20 ขวด 9,544.40 9,544.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020326 19/2/2561

1087 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 240,750.00 240,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020035 19/2/2561

1088 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 441,054.00 441,054.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020036 19/2/2561

1089 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020313 19/2/2561

1090 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จ ากัด บริษัท บิซิคอม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020387 20/2/2561

1091 ซ้ือยา Water for injection 100 ml จ านวน 1000 
กล่อง

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020359 20/2/2561

1092 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จ ากัด บริษัท บิซิคอม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020377 20/2/2561

หนา้ 115



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1093 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020379 20/2/2561

1094 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020382 20/2/2561

1095 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020381 20/2/2561

1096 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020389 20/2/2561

1097 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020383 20/2/2561

1098 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟุคุโชว์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

บริษัท ฟุคุโชว์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020385 20/2/2561

1099 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020378 20/2/2561

1100 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020388 20/2/2561

1101 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 48,300.00 48,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพ
พลายส์ จ ากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020373 20/2/2561

หนา้ 116



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1102 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 49,430.00 49,430.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020386 20/2/2561

1103 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020384 20/2/2561

1104 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จ ากัด บริษัท บิซิคอม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020364 20/2/2561

1105 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 88,300.00 88,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020380 20/2/2561

1106 ขออนุมัติค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือน 
มกราคม พ.ศ. 2561 (เพ่ิมเติม)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020037 20/2/2561

1107 ซ้ือยา Antacid 240 ml sus (Belcid) จ านวน 1000 
กล่อง

14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020370 20/2/2561

1108 ซ้ือยา Dequalinium Cl 10 mg tab (Fluomizin) 
จ านวน 50 กล่อง

7,864.50 7,864.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020365 20/2/2561

1109 ซ้ือยา Enalapril 20 mg (Anapril20) จ านวน 50 กล่อง
,hdINDulin RI/NPH 30/70u/ml 10 ml 
(Insugen30/70) จ านวน 300 Vial,hdINSulin 
NPH100u/ml 10 ml (Insugen N) จ านวน 100 Vial

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020360 20/2/2561

1110 ซ้ือยา Febuxostat 80 mg (Feburic) จ านวน 30 กล่อง 70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020368 20/2/2561

หนา้ 117



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1111 ซ้ือยา Fenofibric acid 135 mg cap (Trilipix) จ านวน
 250 กล่อง

84,262.50 84,262.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020366 20/2/2561

1112 ซ้ือยา Folic acid 5 mg (Folivit) จ านวน 100 กล่อง , 
CefTRlaxone 1 gm inj (Cef3) จ านวน 2000 Vial

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020341 20/2/2561

1113 ซ้ือยา Glucose 50% 50 ml จ านวน 600 ขวด,N.S.S 
Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) (AS) จ านวน 2000 
ขวด

68,200.00 68,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวย
เภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020361 20/2/2561

1114 ซ้ือยา Isosorbide 5 mg tab (Isorem) จ านวน 20 
กล่อง ,hdMETHOtrexale 2.5 mg จ านวน 100 กล่อง

60,219.80 60,219.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020355 20/2/2561

1115 ซ้ือยา Isosorbide20mg(Monolin) จ านวน 300 กล่อง,
Enalapril 5 mg (Anapril5) จ านวน 200 กล่อง,
Ranitidine 150 mg tab (Xanidine) จ านวน 100 
กล่อง

73,800.00 73,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020344 20/2/2561

1116 ซ้ือยา MeTROnidazole 500mg inj 100ml 
(Mepagyl) จ านวน 500 Vial,Paracelamol 120 mg/5
 ml sus 60 ml (Sara) จ านวน 1000 ขวด,
Paracetamol 250mg/5 ml sus 60 ml (Sara forte)

37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020350 20/2/2561

1117 ซ้ือยา N.S.S 0.9% 2000 ml จ านวน 200 ถุง , D 10 
S/2 1000 ml จ านวน 60 ถุง

14,900.00 14,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวย
เภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020345 20/2/2561

1118 ซ้ือยา ORS 3.3 gm pdr (ROF Minera) จ านวน 100 
กล่อง

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020371 20/2/2561

1119 ซ้ือยา Oxymetazol 0.025% 10 ml (Oxymet) nasal
 drop จ านวน 100 ขวด , Oxymetazol 0.05% nasal
 spray 10 ml (Oxymet) จ านวน 100 ขวด

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020356 20/2/2561

หนา้ 118



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1120 ซ้ือยา Pneumococcal 0.5 ml inj (Pneumovax) 
จ านวน 20 Vial

18,832.00 18,832.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020367 20/2/2561

1121 ซ้ือยา Proctosedyl Suppo 15 gm (Doproct) จ านวน
 200 กล่อง

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020374 20/2/2561

1122 ซ้ือยา Salbutamol 0.1 mg/P MDI (Salvo 
Evoh,200d) จ านวน 500 ขวด

22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020369 20/2/2561

1123 ซ้ือยา Sitagliptin+Metformin 50+500 mg tab 
(Janumet) จ านวน 60 กล่อง , Mometasone 0.1% 5
 gm cream (Elomet) จ านวน 4 กล่อง

78,576.52 78,576.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020353 20/2/2561

1124 ซ้ือยา TobraDEX (Dex100mg+Tobra300mg) e.d 5
 ml จ านวน 100 ขวด,Betaxolol 0.25% e.d 5 ml 
(Beteptics) จ านวน 20 ขวด

13,696.00 13,696.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020343 20/2/2561

1125 ซ้ือยา Triamcinolone 0.02% 5 gm Cream (T.A. 
0.02) จ านวน 500 หลอด

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอรา
ทอรีส์ จ ากัด

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020358 20/2/2561

1126 ซ้ือยา Urea 10% cream 100 gm (Diabederm) 
จ านวน 800 หลอด

88,000.00 88,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020372 20/2/2561

1127 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020376 20/2/2561

1128 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020427 21/2/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1129 ซ้ือโซฟา 98,000.00 98,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไอเม็กซ์ซีท จ ากัด บริษัท ไอเม็กซ์ซีท จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020038 21/2/2561

1130 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020426 21/2/2561

1131 ขอซ้ือโทรศัพท์ไร้สาย 1,899.00 1,899.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020428 21/2/2561

1132 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทยืส าหรับผ่าตัด
ศัลยกรรมหลอดเลือด จ านวน 3 ชนิด

328,000.00 328,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020044 21/2/2561

1133 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับผ่าตัด
ศัลยกรรมหลอดเลือด จ านวน11 ชนิด

112,610.00 112,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020042 21/2/2561

1134 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับผ่าตัด
ศัลยกรรมหลอดเลือดแดงใหญ่โปร่งพอง จ านวน 2 ชนิด

103,000.00 103,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020043 21/2/2561

1135 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับผ่าตัด
ศัลยกรรมหลอดเลือดแดงใหญ่โปร่งพอง จ านวน 4 ชนิด

495,000.00 495,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คุ้ก เมดิคอล (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท คุ้ก เมดิคอล (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020041 21/2/2561

1136 ขออนุมัติซ้ือสารเภสัชรังสีชนิด I-131 Capsule 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

99,800.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020434 21/2/2561

1137 ขออนุมัติติดต้ังกล้องวงจรปิด เคร่ืองบันทึกภาพพร้อม
อุปกรณ์และค่าติดต้ัง บริเวณ ห้องเภสัชกรรม อาคาร
สมเด็จพระเทพ

18,920.00 18,920.00 เฉพาะเจาะจง โกลบอลไอที เซอร์วิส โกลบอลไอที เซอร์วิส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020046 21/2/2561

หนา้ 120



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1138 ขออนุมัติติดต้ังกล้องวงจรปิดและเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ
และอุปกรณ์ พร้อมค่าติดต้ัง

72,070.00 72,070.00 เฉพาะเจาะจง โกลบอลไอที เซอร์วิส โกลบอลไอที เซอร์วิส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020045 21/2/2561

1139 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
มีนาคม 2561

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 
ชลบุรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 ชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020431 21/2/2561

1140 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
มีนาคม 2561

50,170.00 50,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิส
เท็มส์ จ ากัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020047 22/2/2561

1141 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
มีนาคม 2561

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020048 22/2/2561

1142 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
มีนาคม 2561

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020429 21/2/2561

1143 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
มีนาคม 2561

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ กรมแพทย์ทหารเรือ

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
กรมแพทย์ทหารเรือ

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020430 21/2/2561

1144 ซ้ือยา Acetylcysteine 600 mg (NACLong) 10 
t/tube จ านวน 600 หลอด

86,028.00 86,028.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020410 21/2/2561

1145 ซ้ือยา Amoxycillin 250 mg/5 ml syr 60 ml 
(MANMOX) จ านวน 20 กล่อง

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020401 21/2/2561

1146 ซ้ือยา Aspirin 80 mg (Aspilets) จ านวน 600 กล่อง 25,800.00 25,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020411 21/2/2561

หนา้ 121



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1147 ซ้ือยา Bambuterol 10 mg tab (Bambec) จ านวน 20
 กล่อง

5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020406 21/2/2561

1148 ซ้ือยา Berodual NB Fort (Ipr 0.5+Fen 1.25) 
(Inhalex) จ านวน 300 กล่อง

80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020413 21/2/2561

1149 ซ้ือยา Brimonidine 0.15% e.d 5 ml (Alphagan) 
จ านวน 200 ขวด

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020414 21/2/2561

1150 ซ้ือยา Cafergot (Ergo1+caf100) tab (Migana) 
จ านวน 10 กล่อง

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020402 21/2/2561

1151 ซ้ือยา Ciprofloxacin 500 mg tab (Poli Cifloxin) 
จ านวน 100 กล่อง

17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020403 21/2/2561

1152 ซ้ือยา Cromoglycate 2% e.d 10 ml (ViviDRIN) 
จ านวน 200 ขวด

24,824.00 24,824.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020404 21/2/2561

1153 ซ้ือยา Deferoxamine 500 mg inj (Desferal) จ านวน
 50 กล่อง

90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020397 21/2/2561

1154 ซ้ือยา Entacapone 200 mg tab (Comtan) จ านวน 
20 กล่อง

74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020399 21/2/2561

1155 ซ้ือยา Ferrous fumarate 45 mg/0.6 ml 15 ml 
(Ferdek) จ านวน 500 กล่อง

19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020407 21/2/2561

หนา้ 122



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1156 ซ้ือยา Fluticasone 125 mcg evo 120d (Fixotide) 
จ านวน 50 ขวด

11,181.50 11,181.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020419 21/2/2561

1157 ซ้ือยา Glycopyrrolate 0.2 mg/1 ml inj (Glyco-P) 
จ านวน 20 กล่อง

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020416 21/2/2561

1158 ซ้ือยา Hepatitis B vac 0.5 ml (Euvax-B 0.5) จ านวน
 30 dose

3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020395 21/2/2561

1159 ซ้ือยา Infant Food Lactose Free (Similac 
LF,O-lac) จ านวน 60 กระป๋อง

12,519.00 12,519.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020398 21/2/2561

1160 ซ้ือยา Lacosamide 10 mg/ml 20 ml inj (Vimpat) 
จ านวน 5 กล่อง

51,948.50 51,948.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020415 21/2/2561

1161 ซ้ือยา LeuPROrelin 11.25 mg inj (Enantone) 
จ านวน 10 Vial

77,992.30 77,992.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020421 21/2/2561

1162 ซ้ือยา Manidipine 20 mg tab (Madiplot) จ านวน 
300 กล่อง

89,559.00 89,559.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020412 21/2/2561

1163 ซ้ือยา Mosapride 5 mg tab (Gasmotin) จ านวน 100
 กล่อง

39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020408 21/2/2561

1164 ซ้ือยา Nicergoline 10 mg tab (Sermion) จ านวน 
250 กล่อง

92,287.50 92,287.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020400 21/2/2561

หนา้ 123



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1165 ซ้ือยา Paliperidone 6 mg (ส้ม) tab (Invega ER) 
จ านวน 20 กล่อง

76,933.00 76,933.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020409 21/2/2561

1166 ซ้ือยา Polygeline 500 ml inj (Haemaccel) จ านวน 
10 ถุง

2,782.00 2,782.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020420 21/2/2561

1167 ซ้ือยา Propofol 200 mg/20 ml inj (Fresofol) 
จ านวน 100 กล่อง

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020422 21/2/2561

1168 ซ้ือยา Sertraline 50 mg tab (SerLIFt) จ านวน 500 
กล่อง

48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020393 21/2/2561

1169 ซ้ือยา THyroxine 100 mcg tab (Thyrosit) จ านวน 
100 กล่อง

14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020417 21/2/2561

1170 ซ้ือยา TPN Amino+Elyte+Vit,Bj+Glucose 1L inj 
(BFluid) จ านวน 20 ถุง

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020394 21/2/2561

1171 ซ้ือยา Vitamin B1612 Fort tab (250+250+1mg) 
จ านวน 50 กล่อง

16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020392 21/2/2561

1172 ซ้ือยา hdHEPArin 5000iu/ml inj 5 ml (Hepamax) 
จ านวน 30 กล่อง

86,400.00 86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มัณฑนา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษัท มัณฑนา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020396 21/2/2561

1173 ซ้ือยา hdINSulin RI/NPH 30/70u/ml 3 ml 
(Winsulin 30/70) จ านวน 300 กล่อง

95,100.00 95,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020423 21/2/2561

หนา้ 124



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1174 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 39,500.00 39,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020425 21/2/2561

1175 ขออนุมัติค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือน มีนาคม
 พ.ศ. 2561

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020061 27/2/2561

1176 ขออนุมัติจัดซ้ือ แก๊สหุงต้ม ขนาด 15 กิโลกรัม จ านวน 5
 ถัง

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส บางแสนแก๊ส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020453 22/2/2561

1177 ขออนุมัติจัดซ้ือสารเภสัชรังสีชนิด    I-131 Capsule 
ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 (ต้ังแต่วันท่ี 1-31 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)

99,800.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020449 22/2/2561

1178 จ้างตรวจการนอนหลับแบบ EEG (มีเทคนิคเชียลฝ้า) 
ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 (ต้ังแต่วันท่ี 1  - 31 
มีนาคม พ.ศ. 2561)

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ ากัด บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020058 27/2/2561

1179 ขออนุมัติจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือน มีนาคม 
พ.ศ.2561 (ต้ังแต่วันท่ี 1-31 มีนาคม พ.ศ. 2561)

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020060 27/2/2561

1180 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 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020455 22/2/2561

1181 ขออนุมัติซ้ือน้ ายาส าหรับเคร่ืองล้างจานอัตโนมัติ จ านวน
 3 รายการ

23,486.50 23,486.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020454 22/2/2561

1182 ขออนุมัติจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือน มีนาคม 
พ.ศ. 2561  (ต้ังแต่วันท่ี 1 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2561)

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020059 27/2/2561

หนา้ 125



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1183 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020459 23/2/2561

1184 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020463 23/2/2561

1185 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เค.ยู.พี. กรุ๊ป  จ ากัด บริษัท  เค.ยู.พี. กรุ๊ป  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020462 23/2/2561

1186 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 57,500.00 57,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020460 23/2/2561

1187 ชอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,450.00 5,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020461 23/2/2561

1188 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 467,151.30 467,151.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020053 23/2/2561

1189 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 163,710.00 163,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020050 23/2/2561

1190 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 192,600.00 192,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020054 23/2/2561

1191 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 359,520.00 359,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020051 23/2/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1192 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 400,000.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020049 23/2/2561

1193 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 464,380.00 464,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020052 23/2/2561

1194 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 10,224.00 10,224.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020458 23/2/2561

1195 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะอันตรายไป
ท าลาย

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020062 28/2/2561

1196 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 185,484.50 185,484.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020057 26/2/2561

1197 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2 ชนิด 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็มจีไอ จ ากัด บริษัท ทีเอ็มจีไอ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020475 26/2/2561

1198 ขออนุมัติค่าบริการขนย้ายขยะติดเช้ือไปท าลาย 
ประจ าเดือนมีนาคม 2561

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020063 28/2/2561

1199 ขออนุมัติซ้ือยา Minoxidil 5 mg tab (SM-1) จ านวน 2
 ขวด

760.00 760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020514 27/2/2561

1200 ซ้ือเวชภัณฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020512 27/2/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1201 ซ้ือ Glove Nitrile Powder Free #S จ านวน 20 กล่อง
 , Glove disposible # XS จ านวน 500 กล่อง

60,340.00 60,340.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020484 27/2/2561

1202 ซ้ือ Sun PDS loop#1R40mm(w9237T) จ านวน 6 
โหล,Sun PDS loop#0R40mm(w9236T) จ านวน 6 
โหล,Sunsi#4-0 เข็ม 16 Prime 
(Monocryl-MCP3205G) จ านวน 1 โหล,Sunsi#3-0 

49,690.80 49,690.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020481 27/2/2561

1203 ซ้ือ Syringe Dispos. 10 ml (unlock) จ านวน 120 
กล่อง,IV Catheter#20Gx1.1/4 น้ิว จ านวน 30 กล่อง,
IV Catheter#22Gx1 น้ิว จ านวน 30 กล่อง

80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020480 27/2/2561

1204 ซ้ือ Tracheostomy Stainless tube #6 (10mm) 
จ านวน 6 อัน,Cast Webril ส าลีรองเฝือกปูน 6x4 yds 
จ านวน 30 โหล,Urinal (กระบอกปัสสาวะชาย) จ านวน 
26 ใบ

34,680.00 34,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020483 27/2/2561

1205 ซ้ือยา AdeNOsine 6 mg/2 ml (Adenocor) จ านวน 
10 กล่อง

26,300.60 26,300.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020508 27/2/2561

1206 ซ้ือยา CefDinir 100 mg cap (Samnir) จ านวน 50 
กล่อง

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020490 27/2/2561

1207 ซ้ือยา Cloxacillin 1 gm inj (Cloxgen) จ านวน 300 
Vial

4,798.95 4,798.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ 
จ ากัด

บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020505 27/2/2561

1208 ซ้ือยา MeTROnidazole 400 mg tab จ านวน 10 
กล่อง,ParaCETamol 325 mg tab (Paramed) จ านวน
 10 ขวด,Clorazepate 5 mg (Tranmed5) จ านวน 50
 กล่อง,Povidone lodine Soln 200ml (Betamed 

37,685.40 37,685.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020485 27/2/2561

1209 ซ้ือยา Pneumococcal 13 var.conj inj 0.5 ml 
(Prevnar) จ านวน 40 dose

82,775.20 82,775.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020497 27/2/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1210 ซ้ือยา Tadalafil 5 mg tab (Cialis) จ านวน 25 กล่อง 86,937.50 86,937.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020494 27/2/2561

1211 ซ้ือยา TraMADol 50 mg cap (Tramadol) จ านวน 
500 กล่อง

18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020499 27/2/2561

1212 ซ้ือยา Triamcinolone 0.1% 5 gm Cream (T.A.) 
จ านวน 500 หลอด

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอรา
ทอรีส์ จ ากัด

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020509 27/2/2561

1213 ซ้ือยา Tropicamide 1% e.d 15 ml (Mydriacyl) 
จ านวน 20 กล่อง , Fluorometholone 0.1% e.d 5 
ml (Flarex) จ านวน 60 กล่อง

9,715.60 9,715.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020510 27/2/2561

1214 ซ้ือยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 42,693.00 42,693.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020486 27/2/2561

1215 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 3 รายการ 14,958.60 14,958.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020511 27/2/2561

1216 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 2 เคร่ือง 22,140.00 22,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทร
นิกส์ จ ากัด

บริษัท เมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทรนิกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020488 27/2/2561

1217 ขออนุมัติซ้ือกล้องวงจรปิดและเคร่ืองบันทึกภาพ ติดต้ัง
ท่ีห้องปฏิบัติการช้ัน 1

64,595.00 64,595.00 เฉพาะเจาะจง โกลบอลไอที เซอร์วิส โกลบอลไอที เซอร์วิส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020065 28/2/2561

1218 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า
 จ าวน 50 เคร่ือง ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020066 28/2/2561

หนา้ 129



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1219 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 10,785.60 10,785.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020519 28/2/2561

1220 ซ้ือกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และค่าติดต้ัง 198,340.00 198,340.00 ตกลงราคา โกลบอลไอที เซอร์วิส โกลบอลไอที เซอร์วิส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061020064 28/2/2561

1221 ซ้ืออุปกรณ์ส าหรับเคร่ืองช่วยหายใจ 37,100.00 37,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ 
จ ากัด

บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061120190 28/2/2561

1222 จ้างส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ประจ าเดือน
มกราคม 2561

250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061010039 28/2/2561

1223 ขออนุมัติจัดจ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศอาคารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มอาคารปฏิบัติการคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ

233,400.00 233,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061020001 1/2/2561

1224 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมชุดทดลองการอัดแน่น 1,166.30 1,166.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061020007 5/2/2561

1225 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 570700801000019 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

10,486.00 10,486.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ สแควร์ จ ากัด บริษัท เอ สแควร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061020002 5/2/2561

1226 ขออนุมัติจัดจ้างเหมายานพาหนะ(รถบัสปรับอากาศ ไป-
กลับ ม.บูรพา-คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย)ในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2561 จ านวน 1 
คัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย สุวรรณจิระ นายสิทธิชัย สุวรรณจิระ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061020004 6/2/2561

1227 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษ A4  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061020005 8/2/2561

หนา้ 130



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1228 ขออนุมัติจัดจ้างท า USB Flash drive wood ความจุ 8
 GB - Lasor 1 บรรจุภัณฑ์กล่องไม้ - Lasor 1 ต าแหน่ง
จ านวน 100 ช้ิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสระยา น้อมเศียร นางสาวโสระยา น้อมเศียร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061020006 8/2/2561

1229 ขออนุมัติจัดซ้ือ อุปกรณ์ส านักงานดังเอกสารแนบ 21,064.00 21,064.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061020007 12/2/2561

1230 ขออนุมัติจัดซ้ือ อาร์กอน, อะซีทีลีนแก๊ส จ านวน 2 
รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

7,415.10 7,415.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061020043 13/2/2561

1231 ขออนุมัติซ่อมกา Porter  ของเคร่ือง Gas 
Chromatograph จ านวน 1 งาน

13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออลคอนส์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ออลคอนส์ กรุ๊ป จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061020008 13/2/2561

1232 ขออนุมัติจัดจ้างบริการซ่อมเคร่ืองพร้อมเปล่ียนช้ินส่วน
อะไหล่เคร่ือง UV-visible (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

7,565.06 7,565.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061020044 13/2/2561

1233 ขออนุมัติจัดจ้างท าท่อเวนทูรี 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์ศิริ เมคคานิเคิล เอ็น
จิเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท ทรัพย์ศิริ เมคคานิเคิล เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061020046 13/2/2561

1234 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ Ethanol 99.9% 15 กก/ถัง,บอล
วาว ,นิปเปิล ฯลฯ รายละเอียดตามใบเสนอ

4,305.09 4,305.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061020055 13/2/2561

1235 ขออนุมัติจัดซ้ือ ของท่ีระลึก (กระเช้าของขวัญ จ านวน 1
 ชุด) (ดังเอกสารแนบ)

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประนอม พวงย้อย นางสาวประนอม พวงย้อย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061020063 14/2/2561

1236 เพ่ือขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองNetwork analyzer
 จ านวน 1 รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

70,727.00 70,727.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จ ากัด บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061020009 14/2/2561

หนา้ 131



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1237 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา ตัด-ย้าย 
เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 36000 BTU คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

7,864.50 7,864.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061020065 16/2/2561

1238 ขออนุมัติจัดซ้ือ ของท่ีระลึก (กระเช้าของขวัญ จ านวน 1
 ชุด) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประนอม พวงย้อย นางสาวประนอม พวงย้อย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061020068 19/2/2561

1239 ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าเช่าเหมายานพาหนะ รถบัสปรับ
อากาศ ไป-กลับ ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย สุวรรณจิระ นายสิทธิชัย สุวรรณจิระ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061020069 19/2/2561

1240 ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 1 งาน 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

6,320.00 6,320.00 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061020078 19/2/2561

1241 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ จ านวน 2 
เคร่ือง รายละเอียดตามใบเสนอราคา

20,972.00 20,972.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ สแควร์ จ ากัดเสนอ บริษัท เอ สแควร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061020013 19/2/2561

1242 ขออนุมัติจ้างท าท่อเวนจูร่ีมิเตอร์ รายละเอียดตามใบ
รายละเอียดดังแนบ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์ศิริ เมคคานิเคิล เอ็น
จิเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท ทรัพย์ศิริ เมคคานิเคิล เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061020067 19/2/2561

1243 ขออนุมัติซ้ือ แฟ้มกระดุม, ดินสอด า, ป้ายพลาสติก
พร้อมสายคล้องคอ, กระดาษอาร์ต 190 แกรม 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

1,524.00 1,524.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061020073 19/2/2561

1244 ขออนุมัติจ้างตัดและกลึงช้ินงานเหล็กธรรมดา 2 รายการ 9,510.00 9,510.00 เฉพาะเจาะจง นายฐานุพงศ์ คงจีบ นายฐานุพงศ์ คงจีบ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061020070 19/2/2561

1245 ขออนุมัติจัดซ้ือ ลูกโป่ง, ลูกปิงปอง, แก้วน้ ากระดาษ 
ฯลฯ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
ส านักงานใหญ่

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
ส านักงานใหญ่

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061020075 19/2/2561

1246 ขออนุมัติจัดซ้ือ น้ ามันเช้ือเพลิง (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ)

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061020079 20/2/2561

หนา้ 132



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1247 ขออนุมัติจัดซ้ือหลอดแก้วส าหรับ viscometer คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

909.50 909.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น 
ไฮเทค เคมีคอล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น ไฮเทค 
เคมีคอล

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061020081 20/2/2561

1248 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP Color Laserjet 
M551 สีด า,สีฟ้า,สีเหลือง,สีแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษะการซ้ือแนบ

75,270.00 75,270.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061020014 22/2/2561

1249 ขออนุมัติจัดซ้ือ ตลับหมึก CE85A Black Toner จ านวน
 5 กล่อง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซ้ือ

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061020015 26/2/2561

1250 ขออนุมัติจัดจ้างท ากุญแจ จ านวน 1 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

55.00 55.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ ปันดี นายสมศักด์ิ ปันดี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061020105 26/2/2561

1251 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 13,325 แผ่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

9,993.75 9,993.75 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061020104 26/2/2561

1252 ขออนุมัติซ้ือ กระดาษA4 GN-1450-12 จ านวน 50 แพ็ค
 รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซ้ือ

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061020107 26/2/2561

1253 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จ านวน 15 เล่ม 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดจ้าง

2,025.00 2,025.00 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061020114 26/2/2561

1254 ขออนุมัติจ้าง สอบเทียบเคร่ืองมือวัด 3 มิติ จ านวน 1 
เคร่ือง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดจ้าง

36,915.00 36,915.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061020016 26/2/2561

1255 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 4 รายการ รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการจัดซ้ือ

3,586.00 3,586.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด บริษัท ออฟฟิศเมท จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061020111 26/2/2561

หนา้ 133



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1256 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์คมชัดลึก,ไทยโพส,กรุงเทพ
ธุรกิจเข้าห้องสมุดและหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเข้าศูนย์สอบ
เทียบ ประจ าเดือนมีนาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

1,210.00 1,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เกษากร ร้าน เกษากร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061020106 26/2/2561

1257 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเบนซินธรรมดาประจ าเดือนมีนาคม
 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061020110 26/2/2561

1258 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน,แก๊สโซฮอล์
95,น้ ามันเบนซินธรรมดา,น้ ามันดีเซล ประจ าเดือน
มีนาคม 2561คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061020109 26/2/2561

1259 ขออนุมัติซ้ือ ปากกา จ านวน 9 แท่ง (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)

180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
ส านักงานใหญ่

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
ส านักงานใหญ่

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061020115 27/2/2561

1260 ขออนุมัติซ้ือไนโตรเจนเหลว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเอ็กเพรส โฟร์ยู จ ากัด บริษัท แล็บเอ็กเพรส โฟร์ยู จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061020118 28/2/2561

1261 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแซมป๊ัม
น้ าบนดาดฟ้าท่่ีอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา (อาคารมีชัย
 ฤชุพันธ์ุ 2)

16,921.00 16,921.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PO0206061020009 10/2/2561

1262 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(มิเตอร์น้ าประปา)

27,905.60 27,905.60 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PO0206061020008 10/2/2561

1263 ขอความเห็นชอยจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 1,112.80 1,112.80 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061020093 8/2/2561

1264 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าเก็บ
ขยะมูลฝอย

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลมืองเสนสุข เทศบาลมืองเสนสุข ราคา PR0206061020352 23/2/2561

1265 ขออนุมติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล 3*13 เมตร พร้อมติดต้ัง 
จ านวน 1 ป้าย

5,400.00           5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ ราคา PR0206061020115 9/2/2561

1266 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตลับผงหมึก HP CE505A/05A 
จ านวน 4 กล่อง

13,840.00         13,840.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PO0206061020014 13/2/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1267 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพานพุ่มดอกไม้สด จ านวน 1 งาน 2,000.00           2,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206061020134 12/2/2561

1268 กระเช้าอาหารแห้ง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
AUN-QA Implementation and Gap Analysis

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีรัตน์ สร้อยคีรี นางสาวอารีรัตน์ สร้อยคีรี ราคา PR0206061020258 20/2/2561

1269 จัดจ้างท าตรายาง 3 อัน กองบริการการศึกษา 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค ราคา PR0206061020299 23/2/2561

1270 ขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดหมึกพิมพ์บัตร 2 ม้วน 20,972.00 20,972.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส-การ์ด โซลูช่ัน จ ากัด บริษัท โพส-การ์ด โซลูช่ัน จ ากัด ราคา PO0206061030009 5/3/2561

1271 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ้ือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย 
จ านวน 1,000 ใบ

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพส-การ์ด โซลูช่ัน จ ากัด บริษัท โพส-การ์ด โซลูช่ัน จ ากัด ราคา PO0206061030008 5/3/2561

1272 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 5 ตลับ 15,974.03 15,974.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PO0206061020015 13/2/2561

1273 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ โคมไฟจีน แผ่นค ากลอนคู่ 
ภาพอักษรจีน ซองใส่เงิน

24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโค้วเจ๊ียบฮวด ร้านโค้วเจ๊ียบฮวด ราคา PO0206061020016 13/2/2561

1274 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกมอบผู้อุปการะคุณ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล ร้านบุปผชาติ หน้าศาล ราคา PR0206061020182 13/2/2561

1275 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะไปกลับ 
มหาวิทยาลัยบูรพาบางแสน-สถานเอกอัครราชทูตจีน
ประจ าประเทศไทย วันท่ี 8 มีนาคม 2561

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์ รับมีศรี นายจักรพงษ์ รับมีศรี ราคา PR0206061020327 27/2/2561

1276 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัตเบิกเงินค่าวัสดุ 
(ถ้วยรางวัล)

6,320.00 6,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเสียงศักด์ิบล๊อค ร้านเสียงศักด์ิบล๊อค ราคา PR0206061020002 1/2/2018

1277 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(แก้วน้ าพลาสติกใส)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกังสดาลฮาร์ดแวร์ ร้านกังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PR0206061020004 1/2/2018

1278 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(น้ าด่ืม)

10,600.00 10,600.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงษ์ ฐาปนียไกรสิทธ์ิ นายกิตติพงษ์ ฐาปนียไกรสิทธ์ิ ราคา PR0206061020103 8/2/2018

1279 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไว
นิล

11,128.00 11,128.00 เฉพาะเจาะจง วี อาร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มาร์
เก็ตต้ิง

วี อาร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มาร์เก็ตต้ิง ราคา PR0206061020099 8/2/2018

1280 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติซ้ือวัสดุ 3,310.00 3,310.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ราคา PR0206061020087 8/2/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1281 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าถ้วย
รางวัล

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเสียงศักด์ิบล๊อค ร้านเสียงศักด์ิบล๊อค ราคา PR0206061020104 8/2/2018

1282 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าปุ๋ย
อินทรีย์

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดินสีดา ร้านดินสีดา ราคา PR0206061020098 8/2/2018

1283 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าเส้ือกีฬา 38,500.00 38,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแฟช่ันสปอร์ต ร้านแฟช่ันสปอร์ต ราคา PR0206061020105 8/2/2018

1284 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่า
เคร่ืองเสียง

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร์  เย็นสุดใจ นายภูรินทร์  เย็นสุดใจ ราคา PR0206061020089 8/2/2018

1285 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่า
เคร่ืองเสียง

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร์  เย็นสุดใจ นายภูรินทร์  เย็นสุดใจ ราคา PR0206061020084 8/2/2018

1286 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินค่ากรอบรูป 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอสเอ็มโฟโต้ดิจิตอล ร้านเอสเอ็มโฟโต้ดิจิตอล ราคา PR0206061020102 8/2/2018

1287 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061020106 8/2/2018

1288 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
จ านวน 14 ชนิด

4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061020107 8/2/2018

1289 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไว
นิล

2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง วี อาร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มาร์
เก็ตต้ิง

วี อาร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มาร์เก็ตต้ิง ราคา PR0206061020128 11/2/2018

1290 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 7,400.00 7,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์เทนนิส
แบดมินตันบางแสน

ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์เทนนิส
แบดมินตันบางแสน

ราคา PR0206061020184 14/2/2018

1291 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไว
นิล

3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง วี อาร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มาร์
เก็ตต้ิง

วี อาร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มาร์เก็ตต้ิง ราคา PR0206061020196 14/2/2018

1292 ขอความเห็นชอบจัดซือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุด
แข่งขันกีฬา

14,550.00 14,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน UP TO YOU Idea&Sport 
Bangsaen

ร้าน UP TO YOU Idea&Sport 
Bangsaen

ราคา PR0206061020314 26/2/2018

1293 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมมอเตอร์ป๊ัมน้ าท่ีสระว่ายน้ า

13,717.00 13,717.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PR0206061020350 28/2/2018

1294 ขอความเห็นชอบในการจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาป๊ัม
น้ า ป๊ัมลม ห้องFire pump ห้อง Gen

256,800.00 256,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด จัดจ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองจักร
ใหญ่ในอาคารหอพัก จ านวน 
12 เดือน

PO2600061020002 1/2/2561

1295 ขอความเห็นชอบในการจัดเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 20 เคร่ืองเร่ิม 1 กย.2561 - 31 พ.ค.2561

64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด จัดเตรียมส าหรับใช้ในส านักงาน PO2600061020001 1/2/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1296 ขอความเห็นชอบในการจัดหาโตีะ เก้าอ้ี โซฟา 
ห้องอาหารในห้องปฏิบัติการครัวอาคารหอพักนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติ

243,157.50 243,157.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ประชุมเอ็นจิเนียร่ิง (1996)
 จ ากัด

บริษัท ประชุมเอ็นจิเนียร่ิง (1996) 
จ ากัด

จัดเตรียมส าหรับบริการแก่
ลูกค้าท่ีมาใช้บริการท่ี
ร้านอาหาร ช้ัน 1 อาคาร
วิทยาลัยฯ

PO2600061020003 2/2/2561

1297 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซักผ้าปูท่ีนอน เดือน
กุมภาพันธ์ 2561

32,100.00         14,534.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด เพ่ือบริการซักผ้าปูท่ีนอน
ส าหรับห้องปฏิบัติการโรงแรม
อาคารหอพักนิสิต

PR2600061020003 1/2/2561

1298 ขอความเห็นชอบในการจัดหนังสือพิมพ์ 2,000.00           1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่นิสิต
วิทยาลัยนานาชาติด้าน
เศรษฐกิจและสังคม

PR2600061020001 1/2/2561

1299 ขอความเห็นชอบในการจัดน้ ามันรถจักรยานยนตร์ 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เพ่ือจัดเตรียมส าหรับเติม
จักรยานยนต์ ของพนักงานเดิน
เอกสารของวิทยาลัย

PR2600061020002 1/2/2561

1300 ขอความเห็นชอบในการจัดหาแบตเตอร่ีส าหรับห้อง Fire
 pump

25,680.00         25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด แบตเตอร่ี GS N150 
12V150Ah จ านวน 4 ลูก

PR2600061020010 5/2/2561

1301 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ

9,000.00           8,667.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
เคร่ืองปรับอากาศช ารุด ไม่
เย็นและน้ าหยด จึงได้แจ้งช่าง
เข้าด าเนินการซ่อมแซม

PR2600061020011 5/2/2561

1302 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแป้นบาส 3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
แป้นบาสช ารุด

PR2600061020014 8/2/2561

1303 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาทาสีและท าความ
สะอาดป้ายวิทยาลัยนานาชาติ

42,875.00 42,875.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ จ้างท าความสะอาดป้าย
ภายในวิทยาลัยนานาชาติ

PR2600061020027 9/2/2561

1304 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ ามันดีเซล 25,466.00 25,466.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด จัดหาน้ ามันดีเซลส ารองไว้ใช้
ในการเติมเคร่ืองจักรใหญ่ใน
อาคารหอพัก

PR2600061020031 14/2/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1305 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมและบริการเดิน
สายสัญญาณ

9,145.00           8,025.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ค่าจ้างเหมาบริการย้ายสาย 
HDMI จากห้อง 106 มายัง 101
ค่าจ้างเหมาบริการเดินสายlan
 งานสายโทรศัพท์ เดินสาย
ปล๊ักไฟฟ้า รางอลูมิเนียม
ครอบสาย เพ่ิมท่ีห้องส านักงาน

PR2600061020035 15/2/2561

1306 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 85,800.00 85,800.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการ
เรียนการสอนในรายวิชาของ
นิสิตวิทยาลัยนานาชาติและ
เสนอแนะหนังสือเพ่ือใช้
บริการค้นคว้าในห้องสมุด

PR2600061020038 15/2/2561

1307 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 52,230.00 52,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการ
เรียนการสอนในรายวิชาของ
นิสิตวิทยาลัยนานาชาติและ
เสนอแนะหนังสือเพ่ือใช้
บริการค้นคว้าในห้องสมุด

PR2600061020039 15/2/2561

1308 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 23,400.00 23,400.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการ
เรียนการสอนในรายวิชาของ
นิสิตวิทยาลัยนานาชาติและ
เสนอแนะหนังสือเพ่ือใช้
บริการค้นคว้าในห้องสมุด

PR2600061020037 15/2/2561

1309 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมสายสัญญาณ UTP 
พรัอมอุปกรณ์บริเวณ IC 307

2,000.00           2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ซ่อมสัญญาณ UTP พร้อม
อุปกรณ์ห้อง IC 307

PR2600061020033 15/2/2561

1310 ขอความเห็นชอบในการจัดซ่อมแซมอาคารหอพัก 14,589.00 3,260.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คอุปกรณ์
ภายในห้องพัก 163 ห้อง

PR2600061020036 15/2/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1311 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 
เข้าเล่ม

98,772.30 98,772.30 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 
268,141 แผ่น ค่าเข้าเล่ม 987
 เล่ม

PR2600061020032 15/2/2561

1312 ขอความเห็นชอบในการปรับย้ายต าแหน่งของ
เคร่ืองปรับอากาศท่ีห้องพักอาจารย์และห้องฝึกจัด
กิจกรรม BFA

189,226.29 189,226.29 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

ย้ายต าแหน่งเคร่ืองปรับอากาศ
 เน่ืองจากการFlow อากาศไม่
สะดวก

PO2600061020004 20/2/2561

1313 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างท าหมวกพร้อมพู่รับ
ปริญญา

126,000.00 126,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรัฐธนา เหลืองธาดา นายรัฐธนา เหลืองธาดา จัดแตรียมส าหรับมอบให้กับ
นิสิตท่ีส าเร็จการศึกษาปี 2559

PO2600061020005 22/2/2561

1314 ขอความเห็นชอบในการจัดหากระดาษทิชชู่ใช้ท่ีหอพัก
นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ

3,000.00           2,407.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

กระดาษช าระ จ านวน 6 แแพ็ค PR2600061020045 23/2/2561

1315 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหมอนหนุนส าหรับใช้งาา
นใหอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ

22,498.89 22,498.89 เฉพาะเจาะจง นายอุดม ลาภิเศษพันธ์ุ นายอุดม ลาภิเศษพันธ์ุ จัดหาหมอนหนุนใช้ท่ีอาคาร
หอพักนิสิต เพ่ือทดแทน
ของเดิมท่ีข้ึนรา

PR2600061020044 23/2/2561

1316 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือยาส าหรับใช้ท่ีหอพักและ
อาคารวิทยาลัยนานาชาติ

5,000.00           4,821.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) ส ารองใช้ในหอพักนิสิตเพ่ือ
จัดเตรียมส ารองส าหรับอาการ
เจ็บปวดเบ้ืองต้น

PR2600061020046 23/2/2561

1317 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 3,000.00           2,966.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) วัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัด
กิจกรรม

PR2600061020051 28/2/2561

1318 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหมึกเคร่ืองพิมพ์ 10,486.00 10,486.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

จัดเตรียมหมึกเคร่ืองพิมพ์ไว้ใช้
ในงานส านักงานและซ่อมแซม
เคร่ืองพิมพ์ เป็นการ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์  เน่ืองจาก
ช ารุด

PR2600061020052 28/2/2561
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