
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าวิทยุและวัสดุประปา จ านวน
 5 ชนิด

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0206061030018 14/3/2561

2 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก 1 งาน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคถาวร (แป้น) ร้านโชคถาวร (แป้น) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030008 2/3/2561

3 ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง 8 รายการ 2,330.00 2,330.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030010 2/3/2561

4 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 18 ชนิด 22,833.00 22,833.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030012 2/3/2561

5 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเคร่ืองเสียง 1 งาน 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง LARGE FORTUNE 18 LARGE FORTUNE 18 เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030027 5/3/2561

6 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายติดด้านหลังเวที 1 งาน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง LARGE FORTUNE 18 LARGE FORTUNE 18 เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030025 5/3/2561

7 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 2 งาน 10,260.00 10,260.00 เฉพาะเจาะจง ปิยวิทย์/น.ส.กิตติยา เจริญพร/
ฐิติมา อินทสุวรรณ

ปิยวิทย์/น.ส.กิตติยา เจริญพร/ฐิติมา 
อินทสุวรรณ

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030026 5/3/2561

8 ขออนุมัติจัดซ้ือปล๊ักไฟ 6 อัน 2,753.99 2,753.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030022 5/3/2561

9 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 3 งาน (เส้ือพ้ืนเมือง,กางเกงเล,ก
ระเป๋าย่าม โครงการเทางามสัมพันธ์

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุษยมาศ  อุดมผล นางสาวบุษยมาศ  อุดมผล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030043 6/3/2561

10 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 2 งาน (ค่าของท่ีระลึก/วัสดุฝ่าย
ศิลป์ โครงการเทางาม สัมพันธ์

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นางยุพิน ศิริแพทย์ / อุบล
เคร่ืองประดับชุดไทย

นางยุพิน ศิริแพทย์ / อุบล
เคร่ืองประดับชุดไทย

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030044 6/3/2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

หนา้ 1



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

11 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 1 งาน โครงการสัมมนายาเสพติด 49,485.50 49,485.50 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จ ากัด
(มหาชน)/บ.บอลลูนอาร์ท จ.

บ.สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน)/บ.
บอลลูนอาร์ท จ.

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030048 6/3/2561

12 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 2 งาน 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ไทยสยามดิจิตอล หนองมน และ
 ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัย
บูรพา

ไทยสยามดิจิตอล หนองมน และ 
ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030052 6/3/2561

13 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้าย จ านวน 3 งาน 12,091.00 12,091.00 เฉพาะเจาะจง วีอาร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มาร์
เก็ตต้ิง

วีอาร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มาร์เก็ต
ต้ิง

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030045 6/3/2561

14 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารจากเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ช้ันล่าง ประจ าเดือน กพ และมีค.61

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030055 6/3/2561

15 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารจากเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ช้ันบน ประจ าเดือน กพ และ มีค.2561

8,000.00 8,000.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030056 6/3/2561

16 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษเกียรติบัตรและจัดพิมพ์ 1 งาน 1,123.50 1,123.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮ่โกะ เพรส จ ากัด บริษัท โฮ่โกะ เพรส จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030050 6/3/2561

17 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ (ตู้) ไป-กลับ ม.
บูรพา-ม.ทักษิณ วข.สงขลา จ านวน 1 คัน

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030040 6/3/2561

18 ขออนุมัติจัดซ้ือกระเป๋าใส่เอกสารการสัมมนา จ านวน 
60 ใบ

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุภูมิ  จันทร์สามารถ นายจตุภูมิ  จันทร์สามารถ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030090 9/3/2561

19 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาการแสดง (ตอบแทนชุดการ
แสดง) จ านวน 4 ชุด

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติเทพ  จันทร์หอม นายนิติเทพ  จันทร์หอม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030241 19/3/2561

20 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการจัดกิจกรรม 1 งาน 
(สงกรานต์)

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริลักษณ์  ม่ันยวน นางศิริลักษณ์  ม่ันยวน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030346 27/3/2561

หนา้ 2



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

21 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุประปาและปูนซิเมนต์ขาว จ านวน
 4 ชนิด

3,070.00 3,070.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030368 28/3/2561

22 ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 2 อัน 580.00 580.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030366 28/3/2561

23 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 4 ชนิด 655.78 655.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030379 29/3/2561

24 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารจากเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ช้ันบน กองกิจการนิสิต

13,500.00 13,500.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030400 30/3/2561

25 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารจากเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
ช้ันล่าง กองกิจการนิสิต จ านวน 4 งวด

15,339.90 15,339.90 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030398 30/3/2561

26 ขอความเห็นชอบเสนอค่าจัดท ารูปเล่ม รายงานเร่ือง
แนวทางการแก้ปัญหาของวิทยาลัยาการบริหารรัฐกิจ 
จ านวน 20 เล่ม

2,600.00         2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030066 7/3/2561

27 จัดซ้ือระบบบันทึกการเรียนการสอน จ านวน ๑ ชุด 810,000.00 810,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโนเวช่ัน 
เทคโนโลยี จ ากัด

บริษัท แอ็ดวานซ์ อินโนเวช่ัน 
เทคโนโลยี จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0208061030001 1/5/2561

28 จ้างท าตรายาง จ านวน 8 อัน เพ่ือใช้งานในห้องธุรการ
 หน่วยการเงิน และหน่วยพัสดุ กองบริหารวิทยาเขต
จันทบุรี

1,410.00 1,410.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตรายางพวงพิศ ร้านตรายางพวงพิศ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020032 6/3/2561

29 จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 8 ป้าย ส าหรับ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

14,970.00 14,970.00 เฉพาะเจาะจง อิงค์ ๒๕๕๔ อิงค์ ๒๕๕๔ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020068 6/3/2561

30 จ้างท าผ้ารองรีด จ านวน 50 ผืน เพ่ือใช้ส าหรับปูบน
โต๊ะรองรีดผ้า หอพักนิสิต 1 - 3

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไยไหม ร้านไยไหม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020075 6/3/2561

หนา้ 3



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

31 จ้างเหมาซ่อมแซมรอยร้าวน้ าร่ัวซึมบริเวณสระว่ายน้ า 
โดยติดต้ังระบบ injection foam ด้วยวัสดุ MNP 
PUF-4 ประสานรอยร้าวหยุดน้ าร่ัวซึม

94,160.00 94,160.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็ม เอ็น พี เอ็นจิเนียร่ิง
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท เอ็ม เอ็น พี เอ็นจิเนียร่ิง
เซอร์วิส จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020044 6/3/2561

32 จ้างท าป้ายพลาสวูด จ านวน 14 ป้าย เพ่ือติดต้ังบอก
สถานท่ีต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

4,390.00 4,390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิงค์ 2554 ร้านอิงค์ 2554 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020070 6/3/2561

33 จ้างท าป้ายโลโก้ ขนาด 1 เมตร พร้อมติดต้ัง จ านวน 2
 อัน

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง อิงค์ ๒๕๕๔ อิงค์ ๒๕๕๔ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020045 6/3/2561

34 จ้างท ากรอบรูปผู้บริหาร จ านวน 4 ชุด ส าหรับติดต้ัง 
ณ ห้องประชุม 606 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชาญชัยกรอบรูป ร้านชาญชัยกรอบรูป มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020069 6/3/2561

35 จ้างตรวจสภาพรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1987 
จบ และ บธ 9398 จบ

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ตรอ.ท่าใหม่ ตรอ.ท่าใหม่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020031 6/3/2561

36 จัดซ้ือไม้กวาดทางมะพร้าว จ านวน 30 อัน เพ่ือใช้
ส าหรับกวาดพ้ืนและใบไม้ บริเวณอาคารสถานท่ีต่างๆ
 ภายในมหาวิทยาลัย

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปราณีพลาสติก ร้านปราณีพลาสติก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020072 6/3/2561

37 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เอกสาร HP 285A จ านวน 2 
กล่อง ส าหรับใช้พิมพ์เอกสารประจ าหอพักนิสิต 1 
และหอพักนิสิต 3

5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไอโซเทคคอมแคร์ หจก. ไอโซเทคคอมแคร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020053 6/3/2561

38 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ Laser HP 125 A สีด า สีน้ าเงิน
 สีแดง และสีเหลือง

11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอมร (เจ้ียฮ่ัวหยู) ร้านอมร (เจ้ียฮ่ัวหยู) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020056 6/3/2561

39 จัดซ้ือสารเคมีส าหรับปรับสภาพน้ าภายในสระว่ายน้ า
ของมหาวิทยาลัย จ านวน 3 รายการ

19,688.00 19,688.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารา เคมีภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ จ ากัด

บริษัท นารา เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020048 6/3/2561

40 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ และอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020061 6/3/2561

หนา้ 4



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

41 ซ่อมแซมป๊ัมน้ า และป๊ัมลม 8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยไดนาโม ร้านน้อยไดนาโม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020055 6/3/2561

42 เปล่ียน Exit Switch แบบอลูมิเนียม ของประตูสแกน
ลายน้ิวมืออัตโนมัติของหอพัก หมายเลขครุภัณฑ์ 
5401023030012

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสโฟร์. ซีเคียวริต้ี ซาวด์
 ซิสเต็ม เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท เอสโฟร์. ซีเคียวริต้ี ซาวด์ ซิส
เต็ม เซอร์วิส จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061030014 7/3/2561

43 จ้างซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่ลิฟต์อาคารท่ีพัก
บุคลากร (เปล่ียนแผงไฟบอกช้ัน และ Photo Cell)

57,245.00 57,245.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช เทคโนเซอร์วิส จ ากัด บริษัท ริช เทคโนเซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020038 7/3/2561

44 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ CE320 bk , CE321 c ,
 CE322 y , CE323 m ส าหรับใช้พิมพ์เอกสารของ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

9,970.00 9,970.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไอโซเทคคอมแคร์ หจก. ไอโซเทคคอมแคร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061030015 7/3/2561

45 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับซ่อมแซมห้องท างานและ
ห้องเรียน จ านวน 6 รายการ

9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จ้าวประจ า อิเล็กทรอนิกส์
 จ ากัด

บริษัท จ้าวประจ า อิเล็กทรอนิกส์ 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020079 7/3/2561

46 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP 126A จ านวน 2 กล่อง 
ส าหรับใช้พิมพ์เอกสารของหอพักนิสิต

3,940.00 3,940.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไอโซเทคคอมแคร์ หจก. ไอโซเทคคอมแคร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061030013 7/3/2561

47 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP CE 285A จ านวน 2 กล่อง 4,980.00 4,980.00 เฉพาะเจาะจง อิสเทิร์น เซอร์วิส อิสเทิร์น เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020060 7/3/2561

48 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับซ่อมแซมอาคาร 10 ปี 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จ านวน 4 รายการ

4,040.00 4,040.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตน์วัสดุ หจก.วรรณรัตน์วัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020076 8/3/2561

49 จัดซ้ือแบตเตอร่ีโทรศัพท์ Samsung Note 4 จ านวน 
1 ก้อน (เคร่ืองประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกอง
บริหารวิทยาเขตจันทบุรี)

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ซัมซุง ศูนย์ซัมซุง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020049 8/3/2561

50 เช่าเคร่ืองเสียงและเคร่ืองไฟ ส าหรับใช้ในการจัด
โครงการร้อยรักรวมใจสานสายใยน้องพ่ี

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิพันธ์ุ ทับทอง นายอภิพันธ์ุ ทับทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061030022 8/3/2561

หนา้ 5



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

51 ตรวจเช็คระยะการใช้งานและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์
หมายเลขทะเบียน นข 1987 จบ (เลขไมล์ 614118 
กม.)

1,735.00 1,735.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี 
จ ากัด

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020052 9/3/2561

52 ซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน
 กง 8068 จบ (เปล่ียนสะพานไฟลูกกระทุ้ง)

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี 
จ ากัด

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020035 9/3/2561

53 จัดซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
ภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 23 รายการ

29,494.00 29,494.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ ตันชัย นายอภิชาติ ตันชัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061030011 14/3/2561

54 จัดซ้ือรีเลย์ MY 2 และรีเลย์ MY 4 ส าหรับใช้ในการ
ซ่อมบ ารุงระบบเคร่ืองป๊ัมน้ าหอพักนิสิต 1,2

4,250.00 4,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน้อยไดนาโม ร้าน้อยไดนาโม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020037 14/3/2561

55 จัดซ้ือผ้าสีขาว และผ้าสีเทา เพ่ือใช้ส าหรับคลุมโต๊ะ
ประชุมและใช้ส าหรับงานพิธีการต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย

23,320.00 23,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวายทีเค ร้านวายทีเค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020073 14/3/2561

56 จัดซ้ือน้ ามันดีเซล ส าหรับใส่เคร่ืองสูบน้ าส ารอง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิศาลพานิชท่าใหม่ หจก.พิศาลพานิชท่าใหม่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020039 14/3/2561

57 จัดซ้ือต้นไม้ส าหรับตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้า
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 8 รายการ

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรสุดาพันธ์ุไม้ ร้านพรสุดาพันธ์ุไม้ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020001 14/3/2561

58 เปล่ียนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (SSD
 120GB SATA3) ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
IT310 จ านวน 6 เคร่ือง

16,740.00 16,740.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส คลินิก คอม โดย เนส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020050 14/3/2561

59 จัดซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมบ ารุงระบบภาพและเสียงใน
ห้องเรียน,ห้องประชุม และซ่อมบ ารุงกล้องวงจรปิด 
จ านวน 18 รายการ

23,172.00 23,172.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จ้าวประจ า อิเล็กทรอนิกส์
 จ ากัด

บริษัท จ้าวประจ า อิเล็กทรอนิกส์ 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020040 20/3/2561

60 จัดซ้ือยาสามัญประจ าห้องพยาบาล จ านวน 29 
รายการ

13,063.00 13,063.00 เฉพาะเจาะจง ชัยชัยเภสัช ชัยชัยเภสัช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061030050 20/3/2561

หนา้ 6



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

61 จ้างท าพานพุ่มดอกไม้สด เพ่ือใช้ในพิธีถวายราช
สักการะและพิธีถวายราชสดุดี เน่ืองในงานรัฐพิธี ''
วันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวพระ
มหาเจษฎาราชเจ้า'' ในวันเสาร์ท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 
2561

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปราณี ป้องผล น.ส.ปราณี ป้องผล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061030051 21/3/2561

62 เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง ซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่
รถยนต์หมายเลขทะเบียน 1987 จบ

14,550.00 14,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี 
จ ากัด

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061030055 21/3/2561

63 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ส าหรับใช้งานในหน่วย
วิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 4 กล่อง

9,390.00 9,390.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไอโซเทคคอมแคร์ หจก. ไอโซเทคคอมแคร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020063 22/3/2561

64 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการด าเนินงาน
โครงการค่ายบางสระเก้า

11,750.00 11,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสินพานิช ร้านสินพานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061030062 22/3/2561

65 จ้างท าป้ายประกอบโครงการ จ านวน 1 ป้าย ส าหรับ
ใช้ในการจัดโครงการแบ่งปันรอยย้ิมสู่ผู้สูงอายุและเด็ก
ก าพร้า

240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ โรงพิมพ์จิรเมธ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061030074 27/3/2561

66 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารจากเคร่ือง
ถ่ายเอกสารงานเอกสารต่างๆภายในกองบริหารวิทยา
เขตสระแก้ว

11,361.22 11,361.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061030001 2/3/2018

67 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างล้างใส้กรองน้ า 445.00 445.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรเทิง ดิษฐ์วงษ์ นายบรรเทิง ดิษฐ์วงษ์ บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061030009 7/3/2018

68 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเติมน้ ายาปรับ
อากาศรถบัส หมายเลขทะเบียน 40-0520 ชลบุรี

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง สังวรแอร์ สังวรณ์แอร์ บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061030022 12/3/2018

69 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ 7,377.65 7,377.65 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า แสงทิพย์การไฟฟ้า คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061030021 12/3/2018

70 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าถ่าน Alkaline ชนิด AA4 1,602.00 1,602.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีเรือนเคร่ืองเขียน ร้าน ศรีเรือนเคร่ืองเขียน คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061030027 15/3/2018

71 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีเรือนเคร่ืองเขียน ร้าน ศรีเรือนเคร่ืองเขียน คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061030026 15/3/2018

หนา้ 7



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

72 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าน้ าด่ืมถัง จ านวน 15 ถัง 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาติ โพธ์ิศรี นายสมชาติ โพธ์ิศรี คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061030028 16/3/2018

73 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมารถตู้ ไป-กลับ
 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว - โรงแรมดีวารี
 ดิว่า ริมน้ า จ.จันทบุรี ในวันท่ี 24 มีนาคม 2561

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย์ อัฒโน นายไพวัลย์ อัฒโน บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061030038 21/3/2018

74 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ โครงการรดน้ าขอ
พรผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ เน่ืองในประเพณีวัน
สงกรานต์ ประจ าปี 2561 ในวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 
2561

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี.พี เพ่ือนนักเรียน,
รัตนาภรณ์พูนทรัพย์ (นกดอกไม้
สด),ล้านแชมป์อิงค์เจ็ท,ร้านสม
ส่วนบูติค,ร้านศรีเรือนเคร่ืองเขียน
,ตลาดสดวัฒนานคร

ร้าน บี.พี เพ่ือนนักเรียน,
รัตนาภรณ์พูนทรัพย์ (นกดอกไม้สด),
ล้านแชมป์อิงค์เจ็ท,ร้านสมส่วนบูติ
ค,ร้านศรีเรือนเคร่ืองเขียน,ตลาดสด
วัฒนานคร

คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061030040 21/3/2018

75 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมารถตู้ไป-กลับ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว-มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัด จันทบุรี

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย์ อัฒโน นายไพวัลย์ อัฒโน บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061030034 21/3/2018

76 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมารถตู้ไป-กลับ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว - โรงแรมแอม
บาสซาเดอร์ ซิตีีิ จ.ชลบุรี

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย์ อัฒโน นายไพวัลย์ อัฒโน บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061030035 21/3/2018

77 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมารถตู้ไป-กลับ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว - โรงแรมแอม
บาสซาเดอร์ ซิตีิ จ.ชลบุรี

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย์ อัฒโน นายไพวัลย์ อัฒโน บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061030036 21/3/2018

78 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมารถตู้ ไป-กลับ
 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว - สถาบัน
วิชาการทีโอที จ.นนทบุรี ในวันท่ี 23 มีนาคม 2561

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย์ อัฒโน นายไพวัลย์ อัฒโน บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061030037 21/3/2018

79 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมารถตู้ ไป-กลับ
 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว - 
มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันท่ี 22 มีนาคม 2561

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย์ อัฒโน นายไพวัลย์ อัฒโน บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061030039 21/3/2018

หนา้ 8



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

80 ขออนุมัติจัดซ้ือและค่าวัสดุส าหรับซ่อมแซมเคร่ืองสูบ
น้ า หมายเลขครุภัณฑ์ 5204010010138

7,185.05 7,185.05 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า แสงทิพย์การไฟฟ้า คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061030042 22/3/2018

81 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาซ่อมแซม
เคร่ืองสูบน้ า หมายเลขครุภัณฑ์ 5104010010006

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชัย แย้มชม นายวิชัย แย้มชม บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061030043 22/3/2018

82 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ 3,680.80 3,680.80 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า แสงทิพย์การไฟฟ้า คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061030041 22/3/2018

83 ขออนุมัติจัดจ้างและขอเบิกค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง ต้นกล้า ก๊อปป้ี ต้นกล้า ก๊อปป้ี บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061030045 23/3/2018

84 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน 
5401014010277

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง พุทธชาติซัพพลาย พุทธชาติซัพพลาย บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061030047 26/3/2018

85 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าพานพุ่มดอกไม้สด เพ่ือ
ใช้ในพิธีวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการ
พลเรือน ประจ าปี 2561 ในวันท่ี 31 มีนาคม 2561

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง รัตนาภรณ์พูนทรัพย์ (นกดอกไม้
สด)

รัตนาภรณ์พูนทรัพย์ (นกดอกไม้สด) จัดได้สวยงาม เหมาะสม ราคา
ต่ าสุด

PR0209061030046 26/3/2018

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

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061030048 27/3/2018

87 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าของท่ีระลึก 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านของขวัญก๊ิบช๊อป แอนด์ บูติก
,นายนรินทร์ แพนลา

ร้านของขวัญก๊ิบช๊อป แอนด์ บูติก,
นายนรินทร์ แพนลา

คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061030054 29/3/2018

88 ขออนีุมัติเบิกค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ าใต้ตึก
อาคาร A หอพัก 50 ปี เทา-ทอง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวิทย์ ทองสอาด นายประวิทย์ ทองสอาด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061030002 7/3/2561

89 จ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม 13,548.00 13,548.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แคซ่ี มลธิ น.ส. แคซ่ี มลธิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061030002 16/3/2561

90 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 4 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061030019 15/3/2561

หนา้ 9



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

91 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 3 18,618.00 18,618.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061030003 16/3/2561

92 จัดซ้ือวัสดุ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061030001 16/3/2561

93 จ้างเหมาซ่อมแซมแตียงนอน 2 ช้ัน หอพัก 50 ปี 
เทา-ทอง

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางจรรยา  บุญเม่น นางจรรยา  บุญเม่น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061030020 16/3/2561

94 จ้างเหมารถยนต์ รับ-ส่ง พระสงฆ์และยืมอุปกรณ์ ใน
โครงการท าบุญหอพักเทา-ทอง 3

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ไชยพาณิช นายสมชาย  ไชยพาณิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061030025 19/3/2561

95 จัดซ้ือวัสดุ 45,500.00 45,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061030004 20/3/2561

96 จัดซ้ือวัสดุในโครงการท าบุญหอพักเทา-ทอง 3 4,050.00 4,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริธรรม              ร้าน
ดอกไม้เจียมจิต

ร้านสิริธรรม              ร้านดอกไม้
เจียมจิต

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061030024 19/3/2561

97 จ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ โครงการ
หอพักเทา-ทอง

304,308.00 304,308.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061030005 26/3/2561

98 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061030028 23/3/2561

99 จ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง หอพักเทา-ทอง 3
 อาคาร B

305.57 305.57 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061030027 23/3/2561

100 ขออนุมัติเปล่ียนยางใหม่ รถตู้ปรับอากาศ ทะเบียน 
ฮท 275 กรุงเทพมหานคร

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน์  ธรรมกิจ           
(ส.อารยยางยนต์)             
ราคาเสนอ 3,200 บาท

นายธนวัฒน์  ธรรมกิจ        (ส.อารย
ยางยนต์)            ราคาจ้าง 3,200 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061030009 5/3/2561

หนา้ 10



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

101 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (รถจักรยานยนต์ 
YAMAHA ทะเบียน จธบ 807 ชลบุรี)

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร
ราคาเสนอ 100 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ราคา
ซ้ือ 100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061030010 6/3/2561

102 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย
ทดสอบความรู้ ภาค ก (โครงการอบรมความรู้เตรียม
สอบภาค ก ให้แก่นิสิต ณ ห้อง 402 อาคารสหศึกษา 
วันท่ี 17-18 มี.ค. 61)

7,104.00 7,104.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ 
ราคาเสนอ 7,140 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 7,140 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061030025 13/3/2561

103 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

23,500.00 23,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย        ราคา
เสนอ 23,500 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย    ราคาซ้ือ 
23,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061030001 14/3/2561

104 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับพัฒนาและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ (โครงการค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชนคร้ังท่ี 9 ณ
 โรงเรียนวัดกองดิน จังหวัดระยอง วันท่ี 27-30 มี.ค. 
61)

4,820.00 4,820.00 เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์  อธิวัฒนสิริ   ราคา
เสนอ 4,820 บาท

นายประพันธ์  อธิวัฒนสิริ   ราคาซ้ือ 
4,820 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061030029 15/3/2561

105 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับพัฒนาและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ (โครงการค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชนคร้ังท่ี 9 ณ
 โรงเรียนวัดกองดิน จังหวัดระยอง วันท่ี 27-30 มี.ค. 
61)

33,339.00 33,339.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ            
ราคาเสนอ 33,339 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ        ราคาซ้ือ 
33,339 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061030003 15/3/2561

106 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (ไป-กลับ) ม.
บูรพา-ระยอง (โครงการค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชน
คร้ังท่ี 9 ณ โรงเรียนวัดกองดิน จังหวัดระยอง วันท่ี 
27-30 มี.ค. 61)

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  ตรีสุวรรณกุล   ราคา
เสนอ 24,000 บาท

นายสุเทพ  ตรีสุวรรณกุล    ราคาจ้าง
 24,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061030002 15/3/2561

107 ขออนุมัติจ้างบริการล้างรถ ทะเบียน ฮท 275 กทม. 
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชลบุรี ไท ลิสซ่ิง           
ราคาเสนอ 220 บาท

ร้าน ชลบุรี ไท ลิสซ่ิง       ราคาจ้าง 
220 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061030063 20/3/2561

108 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคล
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือน
เมษายน พ.ศ. 2561

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ  ราคา
เสนอ 8,500 บาท

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ ราคาจ้าง 
8,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061030081 21/3/2561

109 ขอออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ    
ราคาเสนอ 8,500 บาท

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคาจ้าง
 8,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061030080 21/3/2561

หนา้ 11



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

110 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (ไป-กลับ) ม.
บูรพา-กทม. (โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ 
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ กรุงเทพมหานคร วันท่ี 29 
มี.ค. 61)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษฎา  ศรีส าอางค์   
ราคาเสนอ 10,000 บาท

นางสาวเจษฎา  ศรีส าอางค์  ราคา
จ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061030092 22/3/2561

111 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก (โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี ณ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
กรุงเทพมหานคร วันท่ี 29 มี.ค. 61)

420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
                          ราคาเสนอ
 420 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา      
                  ราคาซ้ือ 420 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061030093 22/3/2561

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

ร้านสุภรณ์ทิพย์                ราคาซ้ือ
 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061030103 26/3/2561

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

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ   
ราคาเสนอ 12,000 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 12,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061030004 26/3/2561

114 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกาษ และงานภาควิชานิติศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 
2561

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักษณารีย์ สุริศร  ราคา
เสนอ 8,500 บาท

นางสาวลักษณารีย์ สุริศร  ราคาจ้าง 
8,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061030114 26/3/2561

115 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
คอมพิวเตอร์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ         
ราคาเสนอ 8,000 บาท

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ    ราคาจ้าง 
8,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061030115 26/3/2561

116 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา  แก้วแหวน        
ราคาเสนอ 8,500 บาท

นายบูรพา  แก้วแหวน     ราคาจ้าง 
8,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061030113 26/3/2561

117 ขอจัดซ้ือ Wristband 68,854.50 68,854.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส 
โซลูช่ัน แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูช่ัน 
แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030001 2/3/2561

118 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030083 8/3/2561

หนา้ 12



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

119 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัญช์รัตน์ ทองระอา นางสาววลัญช์รัตน์ ทองระอา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030107 12/3/2561

120 ขอความเห็นขอบเสนอซ้ือ/จ้าง 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030110 12/3/2561

121 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุธาศินี บุญเกาะ นางสาวศุธาศินี บุญเกาะ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030106 12/3/2561

122 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 32,400.00 32,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030109 12/3/2561

123 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 3,955.00 3,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030112 12/3/2561

124 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.วี.เอ็ม. กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ซี.วี.เอ็ม. กรุ๊ป จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030152 14/3/2561

125 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030154 14/3/2561

126 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด เรืองสุขศรี นายสมคิด เรืองสุขศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030199 15/3/2561

127 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 11,074.50 11,074.50 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030197 15/3/2561

128 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030193 15/3/2561

หนา้ 13



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

129 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ วงศ์เจริญ นายสมศักด์ิ วงศ์เจริญ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030192 15/3/2561

130 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030291 22/3/2561

131 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 2,760.00 2,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ 
(ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030283 22/3/2561

132 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 6,210.00 6,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030288 22/3/2561

133 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง นายไพรเดช สุทธิเรือง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030295 22/3/2561

134 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ี
เออร์ จ ากัด

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์ 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030296 22/3/2561

135 ขออนุมัติเช่าชุดไทย 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านน้องดา ร้านบ้านน้องดา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030305 26/3/2561

136 ขอความเห็นชอบจัดจ้างเช่าวงกลองยาว 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030325 26/3/2561

137 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือวัสดุ 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030326 26/3/2561

138 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030322 26/3/2561

หนา้ 14



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

139 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030340 27/3/2561

140 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ สายแวว นายสมศักด์ิ สายแวว เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030350 28/3/2561

141 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านโฆษณา ร้าน บ้านโฆษณา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030347 28/3/2561

142 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านโฆษณา ร้าน บ้านโฆษณา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030348 28/3/2561

143 ขอจัดซ้ือวัสดุ 2,864.36 2,864.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030358 28/3/2561

144 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 3,075.00 3,075.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030374 29/3/2561

145 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเข้าเล่ม พิมพ์ทองปกผ้า
ไหมหนังสือสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา 2559

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง นายไพรเดช สุทธิเรือง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061030389 29/3/2561

146 ขออนุมัติเปล่ียนยางใหม่ รถตู้ปรับอากาศ ทะเบียน 
ฮท 275 กรุงเทพมหานคร

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน์  ธรรมกิจ           
(ส.อารยยางยนต์)             
ราคาเสนอ 3,200 บาท

นายธนวัฒน์  ธรรมกิจ        (ส.อารย
ยางยนต์)            ราคาจ้าง 3,200 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061030009 5/3/2561

147 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (รถจักรยานยนต์ 
YAMAHA ทะเบียน จธบ 807 ชลบุรี)

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร
ราคาเสนอ 100 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ราคา
ซ้ือ 100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061030010 6/3/2561

148 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย
ทดสอบความรู้ ภาค ก (โครงการอบรมความรู้เตรียม
สอบภาค ก ให้แก่นิสิต ณ ห้อง 402 อาคารสหศึกษา 
วันท่ี 17-18 มี.ค. 61)

7,104.00 7,104.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ 
ราคาเสนอ 7,140 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 7,140 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061030025 13/3/2561

หนา้ 15



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

149 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

23,500.00 23,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย        ราคา
เสนอ 23,500 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย    ราคาซ้ือ 
23,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061030001 14/3/2561

150 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับพัฒนาและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ (โครงการค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชนคร้ังท่ี 9 ณ
 โรงเรียนวัดกองดิน จังหวัดระยอง วันท่ี 27-30 มี.ค. 
61)

4,820.00 4,820.00 เฉพาะเจาะจง นายประพันธ์  อธิวัฒนสิริ   ราคา
เสนอ 4,820 บาท

นายประพันธ์  อธิวัฒนสิริ   ราคาซ้ือ 
4,820 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061030029 15/3/2561

151 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับพัฒนาและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ (โครงการค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชนคร้ังท่ี 9 ณ
 โรงเรียนวัดกองดิน จังหวัดระยอง วันท่ี 27-30 มี.ค. 
61)

33,339.00 33,339.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ            
ราคาเสนอ 33,339 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ        ราคาซ้ือ 
33,339 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061030003 15/3/2561

152 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (ไป-กลับ) ม.
บูรพา-ระยอง (โครงการค่ายอาสานิติศาสตร์สู่ชุมชน
คร้ังท่ี 9 ณ โรงเรียนวัดกองดิน จังหวัดระยอง วันท่ี 
27-30 มี.ค. 61)

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  ตรีสุวรรณกุล   ราคา
เสนอ 24,000 บาท

นายสุเทพ  ตรีสุวรรณกุล    ราคาจ้าง
 24,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061030002 15/3/2561

153 ขออนุมัติจ้างบริการล้างรถ ทะเบียน ฮท 275 กทม. 
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ชลบุรี ไท ลิสซ่ิง           
ราคาเสนอ 220 บาท

ร้าน ชลบุรี ไท ลิสซ่ิง       ราคาจ้าง 
220 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061030063 20/3/2561

154 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคล
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือน
เมษายน พ.ศ. 2561

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ  ราคา
เสนอ 8,500 บาท

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ ราคาจ้าง 
8,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061030081 21/3/2561

155 ขอออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ    
ราคาเสนอ 8,500 บาท

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคาจ้าง
 8,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061030080 21/3/2561

156 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (ไป-กลับ) ม.
บูรพา-กทม. (โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ 
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ กรุงเทพมหานคร วันท่ี 29 
มี.ค. 61)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษฎา  ศรีส าอางค์   
ราคาเสนอ 10,000 บาท

นางสาวเจษฎา  ศรีส าอางค์  ราคา
จ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061030092 22/3/2561

157 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก (โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี ณ ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
กรุงเทพมหานคร วันท่ี 29 มี.ค. 61)

420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
                          ราคาเสนอ
 420 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา      
                  ราคาซ้ือ 420 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061030093 22/3/2561

หนา้ 16



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

ร้านสุภรณ์ทิพย์                ราคาซ้ือ
 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061030103 26/3/2561

159 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ   
ราคาเสนอ 12,000 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 12,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061030004 26/3/2561

160 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกาษ และงานภาควิชานิติศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 
2561

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลักษณารีย์ สุริศร  ราคา
เสนอ 8,500 บาท

นางสาวลักษณารีย์ สุริศร  ราคาจ้าง 
8,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061030114 26/3/2561

161 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
คอมพิวเตอร์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ         
ราคาเสนอ 8,000 บาท

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ    ราคาจ้าง 
8,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061030115 26/3/2561

162 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา  แก้วแหวน        
ราคาเสนอ 8,500 บาท

นายบูรพา  แก้วแหวน     ราคาจ้าง 
8,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061030113 26/3/2561

163 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 8 กล่อง 23,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด PR0206061030070 7/3/2561

164 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 505A(Remanu) 2,200.00         2,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ PR0500061020082 2/3/2561

165 ขอซ้ือวัสดุส านักงานเข้าสต๊อก 27,272.00       27,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ PO0500061030003 7/3/2561

166 ขอซ้ือปล๊ักไฟ 14,000.00       14,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล เป็นผู้จ าหน่ายสินค้ามีคุณภาพ PO0500061030001 7/3/2561

167 ขอซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์(เปล่ียนจานบันทึกข้อมูล) 2,675.00         2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีการบริการท่ีมีคุณภาพ PR0500061020084 2/3/2561

168 ขอจ้างดูดไขมันท่ีถังดักไขมันโรงอาหาร 9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข เป็นผู้ให้บริการด้านสุขาภิบาล
โดยตรง

PR0500061020081 2/3/2561

169 ขอจ้างท าไวนิลพร้อมธงญ่ีปุ่นและป้าย PVC 3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ ผลงานมีคุณภาพ PR0500061020083 2/3/2561

หนา้ 17



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

170 ขอเช่ารถบัสปรับอากาศโครงการศึกษาดูงาน ณ 
โครงการสวนจิตรลดาและวัดเบญจมบิตรดุสิตวนาราม

16,000.00       16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด เป็นผู้รับจ้างท่ีมีการให้บริการท่ีดี PO0500061030002 7/3/2561

171 ขอจ้างท าไวนิลพร้อมติดต้ังและโปสเตอร์ 30,750.00       30,750.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ ให้บริการดี งานมีคุณภาพ 
ราคาประหยัด

PO0500061030004 7/3/2561

172 ขอซ้ือกระดาษฟลิบชาร์ท 2,000.00         2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล สินค้ามีคุณภาพ PR0500061020086 2/3/2561

173 ขอจ้างท าป้ายพลาสติกติดผนัง 1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวนิดา ศุภฤทธ์ิ นางวนิดา ศุภฤทธ์ิ มีการบริการท่ีมีคุณภาพ PR0500061030038 8/3/2561

174 ขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 11 รายการ 51,250.00       51,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ PO0500061030005 13/3/2561

175 ขอจ้างพิมพ์งานหนังสือ วารสารปีท่ี 26 ฉบับท่ี 50 95,230.00       95,230.00 คัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี. เจ. พร้ินต้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี. เจ. พร้ินต้ิง เป็นผู้ผลิตงานท่ีมีคุณภาพ PO0500061030006 13/3/2561

176 ขอซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 1,890.00         1,890.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล สินค้ามีคุณภาพ PR0500061030042 9/3/2561

177 ขอซ่อมเคร่ืองท าลายเอกสาร 2,090.00         2,090.00 เฉพาะเจาะจง จรูญ เซอร์วิส จรูญ เซอร์วิส มีการบริการท่ีมีคุณภาพ PR0500061030043 9/3/2561

178 ขอซ้ือหมึกพิมพ์ 5,400.00         5,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ PR0500061030044 9/3/2561

179 ขอซ้ือของท่ีระลึกและจ้างเหมารถยนต์(ตู้) โครงการ
พัฒนาองค์ความรู้เชิงพ้ืนท่ีภาคตะวันออก(ชลบุรี-
ระยอง)

17,500.00       17,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐและร้าน
โชคถาวร (แป้น)

นายทวีป สุระประเสริฐและร้านโชค
ถาวร (แป้น)

มีการบริการท่ีดีและมีสินค้าท่ีมี
คุณภาพ

PR0500061030068 19/3/2561

180 ขอเช่ารถบัส โครงการทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติการ
แนะน าสถานท่ีส าคัญ

5,000.00         5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด มีการบริการท่ีมีคุณภาพ PR0500061030066 19/3/2561

181 ขอซ้ือกระเป๋าสะพายข้าง เพ่ือใช้ต้อนรับผู้บริหารจาก
มหาวิทยาลัยแพทย์เเวินโจว

300.00           300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา สินค้ามีคุณภาพ PR0500061030069 19/3/2561

182 ขอซ้ือของท่ีระลึกมอบให้โรงพิมพ์ธนบัตร และโรง
พิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือขอบคุณท่ีให้
ศึกษาดูงาน

2,400.00         2,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสิริกัญญา งามจัทราทิพย์ นางสิริกัญญา งามจัทราทิพย์ สินค้ามีคุณภาพ PR0500061030067 19/3/2561

หนา้ 18



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

183 ขอจัดซ้ือของท่ีระลึก ,กระดาษบรู๊ฟ,ปากกาไวท์บอร์ด 3,680.00         3,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 และร้านโชคถาวร (แป้น)

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
และร้านโชคถาวร (แป้น)

สินค้ามีคุณภาพ PR0500061030065 19/3/2561

184 ขอซ้ือของท่ีระลึก(ชุดกระเช้าอาหารทะเล,ชุดข้าว
หลาม)

3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปราณี กล่ินทวีและ
นางสาว จิดาภา สุริยพร

นางสาวปราณี กล่ินทวีและนางสาว จิ
ดาภา สุริยพร

มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500061030093 27/3/2561

185 ขอซ่อมบ ารุงรถตู้คณะ 14,377.06       14,377.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด เป็นศูนย์บริการ ท่ีมีคุณภาพ
ได้รับมาตรฐาน

PO0500061030007 2/4/2561

186 ขอจ้างจัดดอกไม้,ตกแต่งสถานท่ี,จ้างกิจกรรม
การละเล่น,ค่าป้ายไวนิล,ซ้ือพวงมาลัย,

14,000.00       14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้สบายใจ,วันเพ็ญ 
แช่ต้ัน,นายเจษฎา เนตรจินดา,
สิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ

ร้านดอกไม้สบายใจ,วันเพ็ญ แช่ต้ัน,
นายเจษฎา เนตรจินดา,สิทธิโชค ฤทธ์ิ
รุ่งอรุณ

มีการบริการท่ีดีและมีสินค้าท่ีมี
คุณภาพ

PR0500061030096 28/3/2561

187 ขอซ่อมบ ารุงรถยนต์คณะ(รถเก๋ง) 2,764.88         2,764.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด

บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด เป็นศูนย์บริการ ท่ีมีคุณภาพ
ได้รับมาตรฐาน

PR0500061030095 28/3/2561

188 ขอจัดซ้ือโล่รางวัล ,โล่ขอบคุณ 6,800.00         6,800.00 คัดเลือก ร้านบางแสนร าลึก ร้านบางแสนร าลึก มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500061030100 29/3/2561

189 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง
 9,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
9,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030003 2/3/2561

190 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 300.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030002 2/3/2561

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

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
4,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030005 5/3/2561

192 ขออนุมัติจัดซ้ือเก้าอ้ีเลคเชอร์เด่ียว พร้อมแผ่นรองเขียน 376,640.00 376,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.อาร์.พี. อินดัสตร้ี 
จ ากัด 376,640.00

บริษัท เอฟ.อาร์.พี. อินดัสตร้ี จ ากัด 
376,640.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061030002 13/3/2561

193 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
2,841.00

นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 2,841.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030017 6/3/2561

194 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 3,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030015 6/3/2561

195 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 5,200.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 5,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030019 6/3/2561

196 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
6,000.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
6,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030018 6/3/2561

หนา้ 19



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

197 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

PR0400061030021 7/3/2561

198 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง
 8,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
8,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030022 7/3/2561

199 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการยนต์ (รถตู้ พร้อมน้ ามัน
เช้ือเพลิง)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,000.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030034 8/3/2561

200 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการแพทย์ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด 1,395.00 บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด 1,395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030033 8/3/2561

201 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

PR0400061030043 9/3/2561

202 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,000.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030035 9/3/2561

203 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าวารสาร 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ 54,000.00 ร้านชลบุรีการพิมพ์ 54,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061030001 12/3/2561

204 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 5,880.00 5,880.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง
 5,880.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
5,880.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030045 12/3/2561

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

PR0400061030046 12/3/2561

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
2,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030049 13/3/2561

207 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
3,161.00

นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,161.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030048 13/3/2561

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

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
3,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030054 14/3/2561

209 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
2,817.99

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
2,817.99

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030064 15/3/2561

210 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถสองแถว 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายทองใส ไปแดน 600.00 นายทองใส ไปแดน 600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030067 15/3/2561

211 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 11,522.25 11,522.25 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 
11,522.25

นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 11,522.25 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061030003 15/3/2561

หนา้ 20



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

212 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต์ตามอายุ
การใช้งาน และซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีเส่ือมสภาพ และ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องเปล่ียนตามอายุการใช้งาน

10,570.53 10,570.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
 จ ากัด 10,570.53

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด 10,570.53

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061030004 15/3/2561

213 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 1,190.00 1,190.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,190.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,190.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030062 15/3/2561

214 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 1,204.00 1,204.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 1,204.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
1,204.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030066 15/3/2561

215 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 1,083.00 1,083.00 เฉพาะเจาะจง บ้านจิปาถะ 1,083.00 บ้านจิปาถะ 1,083.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030063 15/3/2561

216 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
8,900.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
8,900.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030061 15/3/2561

217 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

PR0400061030072 16/3/2561

218 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าไวนิล 270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 270.00 เอ็ม-เอส โฆษณา 270.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030074 16/3/2561

219 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 5,908.00 5,908.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
5,908.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
5,908.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030073 16/3/2561

220 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 300.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030076 19/3/2561

221 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

PR0400061030077 19/3/2561

222 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นางนริศรา จันทร์ขาว 2,700.00 นางนริศรา จันทร์ขาว 2,700.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030075 19/3/2561

223 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 14,300.00 14,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ แสนยศ 14,300.00 นายอนันต์ แสนยศ 14,300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061030005 21/3/2561

224 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส าหรับการจัดท าน้ าผักป่ันปรับ
สมดุล

7,330.00 7,330.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภรัณยา อินทะพุฒ 
7,330.00

นางสาวภรัณยา อินทะพุฒ 7,330.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030100 20/3/2561

225 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส าหรับท าน้ ามันนวด 4,070.00 4,070.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุไร เอ่ียมประดิษฐ์ 
4,070.00

นางสาวสุไร เอ่ียมประดิษฐ์ 4,070.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030099 20/3/2561

หนา้ 21



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

226 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์เหยียบนวดเท้าคลายเคลียด 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดฤษ ภูสีเงิน 6,000.00 นายอุดฤษ ภูสีเงิน 6,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030098 20/3/2561

227 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายหาญณรงค์ จงเอ้ือมกลาง 
9,000.00

นายหาญณรงค์ จงเอ้ือมกลาง 
9,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030096 20/3/2561

228 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 3,240.00 3,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
3,239.98

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
3,239.98

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030085 20/3/2561

229 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
3,418.00

นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,418.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030094 20/3/2561

230 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส าหรับจัดท าน้ ายาท าความสะอาด
จากธรรมชาติ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ แสนยศ 5,000.00 นายอนันต์ แสนยศ 5,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030097 20/3/2561

231 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการด าเนิน
โครงการ

1,665.00 1,665.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,660.94

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,660.94

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030090 20/3/2561

232 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการด าเนิน
โครงการ

3,050.00 3,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
 3,050.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,050.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030093 20/3/2561

233 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

PR0400061030101 21/3/2561

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

PO0400061030006 22/3/2561

235 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช
 2,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช 
2,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030102 22/3/2561

236 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต์ 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
 จ ากัด 9,528.35

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด 9,528.35

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030106 22/3/2561

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

PR0400061030103 22/3/2561

238 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง
 3,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
3,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030108 22/3/2561

239 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพรรณเซอร์วิส 400.00 ร้านพรพรรณเซอร์วิส 400.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030116 26/3/2561

240 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบการสัมมนา 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 500.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030114 26/3/2561

หนา้ 22



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

241 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
7,800.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
7,800.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030111 26/3/2561

242 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 2,500.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 2,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030113 26/3/2561

243 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 9,481.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 9,481.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030112 26/3/2561

244 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส ที แอร์ 
ฉะเชิงเทรา 1,926.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส ที แอร์ 
ฉะเชิงเทรา 1,926.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030127 27/3/2561

245 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้ พร้อมน้ ามัน
เช้ือเพลิง)

5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 5,200.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 5,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030122 27/3/2561

246 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
5,266.00

นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 5,266.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030126 27/3/2561

247 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง
 2,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
2,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030125 27/3/2561

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

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
5,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030134 28/3/2561

249 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด 
(มหาชน) 269.00

บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 
269.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030133 28/3/2561

250 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถสองแถว 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายทองใส ไปแดน นายทองใส ไปแดน ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030132 28/3/2561

251 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต์ตามอายุ
การใช้งาน

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 
7,350.00

จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 7,350.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030129 28/3/2561

252 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด 
1,979.50

บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด 
1,979.50

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030128 28/3/2561

253 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
ต้ังพ้ืนหรือแขวน พร้อมติดต้ัง จ านวน ๗ เคร่ือง

340,000.00 340,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ 
เซอร์วิส จ ากัด 340,000.00

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด 340,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061030007 29/3/2561

254 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง นางนริศรา จันทร์ขาว 5,100.00 นางนริศรา จันทร์ขาว 5,100.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030141 29/3/2561

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

PR0400061030140 29/3/2561

หนา้ 23



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
7,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030139 29/3/2561

257 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์รายวันประจ าเดือน
เมษายน พ.ศ. 2561

1,580.00 1,580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร 1,530.00 ร้านเกษากร 1,530.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030143 29/3/2561

258 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐ
โภคิน 4,800.00

นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐโภคิน
 4,800.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030142 29/3/2561

259 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถสองแถว 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายทองใส ไปแดน 600.00 นายทองใส ไปแดน 600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030150 30/3/2561

260 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าเล่มรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการสัมมนา

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรพรรณเซอร์วิส 300.00 ร้านพรพรรณเซอร์วิส 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061030151 30/3/2561

261 ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูศักด์ิ แววสุวรรณ นายชูศักด์ิ แววสุวรรณ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030001 2/3/2018

262 ขออนุมัติซ้ือ 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030002 2/3/2018

263 ขออนุมัติจ้าง 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030003 2/3/2018

264 วัสดุอ่ืนๆ 8,254.00 8,254.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030007 2/3/2018

265 ค่าซ่อมแซมแอร์รถตู้ 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวีระพล  ไดนาโมแอร์ ร้านวีระพล  ไดนาโมแอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030001 2/3/2018

266 วัสดุอืนๆ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030006 2/3/2018

267 วัสดุอ่ืน 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030009 2/3/2018

268 วัสดุอ่ืน 2,270.00 2,270.00 เฉพาะเจาะจง อู่ตาลล้อมเซอร์วิส/ร้านน้อยบาง
แสน

อู่ตาลล้อมเซอร์วิส/ร้านน้อยบางแสน ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030011 2/3/2018

269 วัสดุอ่ิน 6,741.00 6,741.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030005 2/3/2018

270 วัสดุอ่ืนๆ 8,354.00 8,354.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030004 2/3/2018

หนา้ 24



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030019 6/3/2018

272 วัสดุอ่ืนๆ 2,412.85 2,412.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030021 6/3/2018

273 วัสดุอ่ืนๆ 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ต้อมเจริญยนต์ หจก.ต้อมเจริญยนต์ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030018 6/3/2018

274 วัสดุอ่ืนๆ-สีย้อมดีเอ็นเอ 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีโนเมด จ ากัด บริษัท ไบโอจีโนเมด จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030016 6/3/2018

275 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน 1,740.00 1,740.00 เฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030028 7/3/2018

276 วัสดุอ่ืน 11,652.30 11,652.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030005 7/3/2018

277 วัสดุอ่ืนๆ 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030003 7/3/2018

278 ซ้ิอครุภัณฑ์เคร่ืองขยายเสียง 4,955.00 4,955.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอะไหล่บ้านหม้อ ร้านอะไหล่บ้านหม้อ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061020165 7/3/2018

279 วัสดุอืนๆ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030038 7/3/2018

280 วัสดุอืนๆ 26,350.00 26,350.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030006 7/3/2018

281 วัสดุอ่ืน 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030036 7/3/2018

282 วัสดุอ่ืนๆ 15,729.00 15,729.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอบโซเทค จ ากัด บริษัท แอบโซเทค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030004 7/3/2018

283 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 43,623.90 43,623.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030007 8/3/2018

284 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 4 รายการ 6,650.00 6,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030047 8/3/2018

หนา้ 25



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

285 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 3 รายการ 3,650.00 3,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030046 8/3/2018

286 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 2 รายการ 13,546.20 13,546.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030008 8/3/2018

287 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน  ฮะสุน นายระพิน  ฮะสุน ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030053 9/3/2018

288 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองควบคุมแรงดันไฟฟ้าขนาด 5 kVA 20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง เศรษฐีไอที เศรษฐีไอที ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030018 9/3/2018

289 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 19 รายการ (ตามใบเสนอราคา) 68,330.20 68,330.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030016 9/3/2018

290 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง อีสเทิร์น แอดเวอร์ไทด์ซ่ิง อีสเทิร์น แอดเวอร์ไทด์ซ่ิง ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030052 9/3/2018

291 ขออนุมัติซ้ือจอรับภาพจ านวน 6 จอ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพ
เม้นท์ จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030015 9/3/2018

292 pGEM-T Easy Vector System I,20Rxns 7,597.00 7,597.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยส-ซายน์ จ ากัด บริษัท เยส-ซายน์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030061 9/3/2018

293 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา-เคร่ืองท าแห้งระบบ
สูญญากาศ

12,900.00 12,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด

บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030017 9/3/2018

294 สารเคมี HAP-25 set Oligosynthesis 0.025 695.50 695.50 เฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จก. บ.แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จก. ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030059 9/3/2018

295 เคร่ือง CO2 Incubator 11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เค.เทค แอสโซสิเอท 
จ ากัด

บริษัท บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030011 9/3/2018

296 เคร่ืองไมโครเพลสรีดเดอร์ 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ จ ากัด บริษัท ไบโอแอคทีฟ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030010 9/3/2018

297 ซ่อมกล้องจุลทรรศน์ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเปซเมด จ ากัด บริษัท สเปซเมด จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030009 9/3/2018

298 วัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ 6,634.00 6,634.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030057 9/3/2018

299 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา-เคร่ืองกรองน้ าบริสุทธ์ิ 42,051.00 42,051.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จ ากัด บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030014 9/3/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

300 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 5 รายการ 59,278.00 59,278.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไรท์ไซน์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ไรท์ไซน์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030013 9/3/2018

301 ค่าซ่อมแซม 4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญจง ไทยสุริยะ นายบุญจง ไทยสุริยะ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030084 12/3/2018

302 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน ฮะสุน นายระพิน ฮะสุน ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030072 12/3/2018

303 ขออนุมัติซ่อมเคร่ือง Spectrophotometer 22,149.00 22,149.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุปกรณ์และ
เคมีวิจัย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุปกรณ์และเคมีวิจัย ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030022 12/3/2018

304 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 15 รายการ (สารเคมี) 36,220.57 36,220.57 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030026 12/3/2018

305 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 4 รายการ (สารเคมี ซิลเวอร์ ไน
เตรท, กัวไอคอล, แอมโมเนียมเมตาวานาเดต และ 
โซเดียมไบคาร์บอเนต)

9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวงเดือน ร้านดวงเดือน ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030087 12/3/2018

306 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี 5,660.30 5,660.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030066 12/3/2018

307 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 7 รายการ 693.30 693.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 / บริษัท โปรแอ๊คทีฟ แมเนจ
เม้นท์ จ ากัด

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด / 
บริษัท โปรแอ๊คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030078 12/3/2018

308 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030075 12/3/2018

309 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองช่ัง 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น 
เทคโนโลยี จ ากัด

บริษัท เจ๊บเซ่น แอนด์ เจ๊สเซ่น 
เทคโนโลยี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030089 12/3/2018

310 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 12 รายการ 2,807.00 2,807.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ มบูรพา ร้านสหกรณ์ มบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030085 12/3/2018

311 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 17 รายการ 9,262.00 9,262.00 เฉพาะเจาะจง คุณนิติพงศ์ อยู่คง / ร้านเฮ้งซุ่ย
เส็ง/ คุณดวงฤดี/ ศประภัสสร/ 
ร้านกุญแจทอง/ ร้านกฤษณ์
อีเลคทริค/ บลินเด้

คุณนิติพงศ์ อยู่คง / ร้านเฮ้งซุ่ยเส็ง/ 
คุณดวงฤดี/ ศประภัสสร/ ร้านกุญแจ
ทอง/ ร้านกฤษณ์อีเลคทริค/ บลินเด้

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030082 12/3/2018

312 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 3 รายการ 11,496.00 11,496.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ วงศ์เจริญ นายสมศักด์ิ วงศ์เจริญ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030025 12/3/2018

หนา้ 27



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

313 วัสดุอ่ืน 21,974.00 21,974.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030020 12/3/2018

314 วัสดุอ่ืน 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟร์ยู จ ากัด บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟร์ยู จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030021 12/3/2018

315 วัสดุอ่ืน 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030074 12/3/2018

316 วัสดุอ่ืน 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรอบไทย ร้านกรอบไทย ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030067 12/3/2018

317 วัสดุอ่ืน 8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030081 12/3/2018

318 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 29,642.00 29,642.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030023 12/3/2018

319 วัสดุ 588.50 588.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030073 12/3/2018

320 วัสดุ 56,175.00 56,175.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030019 12/3/2018

321 ค่าซ่อมแซม 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แรพพอท จ ากัด บริษัท แรพพอท จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030024 12/3/2018

322 ขอซ้ืออุปกรณ์แสดงผลหน้าจอเคร่ืองช่ังดิจิตอล 4 
ต าแหน่ง

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูรพา ซายน์ จ ากัด บริษัท บูรพา ซายน์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030095 13/3/2018

323 ค่าประชาสัมพันธ์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030091 13/3/2018

324 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 8 รายการ 921.00 921.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอะตอมพลาสติก/ร้านจาน
ชาม บางแสน

ร้านอะตอมพลาสติก ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030090 13/3/2018

325 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ 2 รายการ 36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหชัย (1999) ร้านสหชัย (1999) ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030031 13/3/2018

326 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ - พัดลมดูดอากาศ 5,243.00 5,243.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยบ้ิวท์อิน จ ากัด บริษัท ไทยบ้ิวท์อิน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030116 13/3/2018

327 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ 2 รายการ 23,500.00 23,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030029 13/3/2018

หนา้ 28



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

328 ขอจ้างเหมาท าแม่พิมพ์ข้ึนรูปดิน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนาวิน ศรีสมชัย นายนาวิน ศรีสมชัย ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030094 13/3/2018

329 ขอซ้ือวัสดุ 27 รายการ 8,400.25 8,400.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030093 13/3/2018

330 ขอซ้ือวัสดุ 3 รายการ 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030027 13/3/2018

331 หมึกเคร่ืองพิมพ์ 6,120.00 6,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030098 13/3/2018

332 วัสดุอ่ืน 4,730.00 4,730.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030112 13/3/2018

333 วัสดุ 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัลพลาย วินเพาเวอร์ ซัลพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030114 13/3/2018

334 วัสดุวิทยาศาสตร์ 21 รายการ 40,756.30 40,756.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030030 13/3/2018

335 วัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ 27,054.95 27,054.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030028 13/3/2018

336 วัสดุส านักงาน 8 รายการ 3,465.73 3,465.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030096 13/3/2018

337 ขอซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 1000 VA 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030117 13/3/2018

338 ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน-ค่าวิเคราะห์หาล าดับนิวคลีโอ
ไทด์

5,564.00 5,564.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030122 14/3/2018

339 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 44,747.40 44,747.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030032 14/3/2018

340 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030119 14/3/2018

341 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา-รถเข็นแสตนเลท 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณสมชาย เรืองศรี คุณสมชาย เรืองศรี ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030124 14/3/2018

342 วัสดุอ่ืน 3,675.00 3,675.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030121 14/3/2018

หนา้ 29



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

343 วัสดุสารเคมี 1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030123 14/3/2018

344 วัสดุอ่ืนๆ-น้ ามันเบนซิน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิมหานคร บริษัท เอสโฟร์. ซีเคียวริต้ี ซาวด์ ซิส
เต็ม เซอร์วิส จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030120 14/3/2018

345 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืน 44,533.00 44,533.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030033 15/3/2018

346 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 8 รายการ 6,344.00 6,344.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030134 15/3/2018

347 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน  ฮะสุน นายระพิน  ฮะสุน ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030034 15/3/2018

348 วัสดุอ่ืน 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เทลเน็ต เทคโนโลยี บจก.เทลเน็ต เทคโนโลยี ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030131 15/3/2018

349 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนาไลติค เยน่า ฟาร์อีสต์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท อนาไลติค เยน่า ฟาร์อีสต์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030139 16/3/2018

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

PR0600061030135 16/3/2018

351 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 4,795.00 4,795.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด,แสนสุขฟาร์มาซี, เอ็ม-เอส 
โฆษณา, ร้านเจียบฮวด, ไพรเวช
ค้าวัสดุ, บริษัท บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด
,แสนสุขฟาร์มาซี, เอ็ม-เอส โฆษณา, 
ร้านเจียบฮวด, ไพรเวชค้าวัสดุ, บริษัท
 บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030138 16/3/2018

352 ขออนุมัติซ้ือ 280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030136 16/3/2018

353 ขออนุมัติจ้าง 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์ ตรัสพงษ์ นายสมบูรณ์ ตรัสพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030137 16/3/2018

หนา้ 30



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

354 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืน วัสดุแม็คโคร 9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง นายอมรนัย  อนุตรัง, BANCOM
 SHOP, หจก.วงศ์ทรายทอง, 
นายสมศักด์ิ  ปันดี,น้ าด่ืมบ้าน
และสวน, ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค,
 ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา
, บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จก.
 บ.สยามแม็คโคร จก.(มหาชน) 
และ เซนทรัลฟู้ดรีเทล บจ.

นายอมรนัย  อนุตรัง, BANCOM 
SHOP, หจก.วงศ์ทรายทอง, นาย
สมศักด์ิ  ปันดี,น้ าด่ืมบ้านและสวน, 
ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค, ร้านสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยบูรพา, บริษัท บัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี จก. บ.สยามแม็คโคร จก.
(มหาชน) และ เซนทรัลฟู้ดรีเทล บจ.

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030144 19/3/2018

355 ขอซ้ือวัสดุ 7 รายการ 35,200.00 35,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีเว่ ซิสเท็ม (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีเว่ ซิสเท็ม (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030038 19/3/2018

356 ขออนุมัติซ่อมตู้ปลอดเช้ือ 44,191.00 44,191.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ แคลลิเบรช่ัน จ ากัด บริษัท ไบโอ แคลลิเบรช่ัน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030037 19/3/2018

357 ซ่อมเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน  ฮะสุน นายระพิน  ฮะสุน ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030036 19/3/2018

358 วัสดุอ่ืนๆ 43,399.20 43,399.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเช่ียน เอ็นจิเนียร่ิง 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท โอเช่ียน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030035 19/3/2018

359 วัสดุ 770.40 770.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030147 19/3/2018

360 วัสดุอ่ืนๆ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง กองคลังและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยบูรพา

กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย
บูรพา

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030141 19/3/2018

361 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต 110.00 110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030143 19/3/2018

362 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030145 19/3/2018

363 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030142 19/3/2018

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

PR0600061030140 19/3/2018

หนา้ 31



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

365 ขออนุมัติจ้างเหมาและบริการรถยนต์ (ดูงานสวนจิตร
ดา)

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

PR0600061030177 20/3/2018

366 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 8 รายการ 45,303.80 45,303.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030039 20/3/2018

367 ขออนุมัติซ่อมคอมพิวเตอร์ 9,350.00 9,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030178 20/3/2018

368 ขออนุมัติซ้ือปากกา 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030184 20/3/2018

369 ขออนุมัติซ้ือ ARABINOSE, HI MEDIA 2,118.17 2,118.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030181 20/3/2018

370 ขอซ้ือวัสดุ 2 รายการ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริธรรม์ ร้านสิริธรรม์ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030179 20/3/2018

371 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030182 20/3/2018

372 ขออนุมัติจ้างซักผ้าเช็ดมือ (ส าหรับการเรียนปฏิบัติการ) 806.00 806.00 เฉพาะเจาะจง นางนวพร พงษ์ไพโรจน์ นางนวพร พงษ์ไพโรจน์ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030183 20/3/2018

373 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030185 20/3/2018

374 วัสดุ 1,551.50 1,551.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030193 21/3/2018

375 ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเช่ียน เอ็นจิเนียร่ิง 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท โอเช่ียน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030198 21/3/2018

376 ค่าซ่อมแซม 3,740.00 3,740.00 เฉพาะเจาะจง อู่ตาลล้อมเซอร์วิส อู่ตาลล้อมเซอร์วิส ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030199 21/3/2018

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

PR0600061030188 21/3/2018

378 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - ตู้น้ าด่ืม 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปร บ.โฮมโปร ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030186 21/3/2018

379 วัสดุอ่ืนๆ 245.00 245.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030190 21/3/2018

หนา้ 32



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

380 วัสดุอ่ืน 9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพพลาย เคมิคอล 
แอนด์ อินสตรูเมนท์ จ ากัด

บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ 
อินสตรูเมนท์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030189 21/3/2018

381 ขอซ้ือวัสดุ 58 รายการ 9,377.00 9,377.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030204 22/3/2018

382 ขออนุมัติซ้ือ 5,370.00 5,370.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ฯ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ฯ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030201 22/3/2018

383 ขอซ้ือวัสดุ 4 รายการ 3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030202 22/3/2018

384 ขอซ้ือชุดวางตราช่ัง 5,457.00 5,457.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณิชกานต์ พรี
ซิช่ัน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณิชกานต์ พรีซิช่ัน ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030203 22/3/2018

385 ขออนุมัติซ้ือ วัสดุอ่ืน 23 รายการ (วัสดุและสารเคมี) 6,462.00 6,462.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส ซายน์ อุปกรณ์เคมี หจก. เอส ซายน์ อุปกรณ์เคมี ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030208 23/3/2018

386 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืน 4 รายการ (หมึกพิมพ์ Hp 131A
 Black, Cyan, Yellow and Magenta)

12,310.00 12,310.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030040 23/3/2018

387 ขออนุมัติเช่ารถตู้ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030210 23/3/2018

388 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 25,350.00 25,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030041 23/3/2018

389 ขออนุมัติซ้ือวัสดุโครงการพัฒนานิสิตสู่การเป็น
ผู้ประกอบการ

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บุปผชาติ, หจก.คณิศวร จก.,
 ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ และบริษัท
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ร้าน บุปผชาติ, หจก.คณิศวร จก., 
ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ และบริษัท
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030216 26/3/2018

390 ค่าบริการใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ 3,691.50 3,691.50 เฉพาะเจาะจง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
NECTEC

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030217 26/3/2018

391 ขออนุมัติจ้างเหมาและบริการรถยนต์ (ม.บูรพา - 
กระทรวงอุตสาหกรรม กทม.)

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นาย ประกิจ ท้วมพงษ์ นาย ประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030219 27/3/2018

392 ขอซ้ือวัสดุใช้ในโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ฯ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง นายไพรเดช สุทธิเรือง ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030220 27/3/2018

หนา้ 33



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

393 ขออนุมัติเช่ารถตู้ปรับอากาศ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030229 28/3/2018

394 ขออนุมัติซ้ือโถเบญจรงค์ 840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030233 28/3/2018

395 ขออนุมัติเช่าบอร์ด 8,667.00 8,667.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอพดากรุ๊ป จ ากัด บ.แอพดากรุ๊ป จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030249 28/3/2018

396 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 4 รายการ 6,260.00 6,260.00 เฉพาะเจาะจง kalaya florist/นางพรภินันท์ นิธิ
โรจน์ชลิตา

kalaya florist/นางพรภินันท์ นิธิ
โรจน์ชลิตา

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030230 28/3/2018

397 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 2 รายการ 605.00 605.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030250 28/3/2018

398 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - กังหันเติมอากาศพลังงานโซล่า
เซลล์

38,841.00 38,841.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แฮปป้ีฟาร์ม เกิดผล จ ากัด บริษัท แฮปป้ีฟาร์ม เกิดผล จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030042 28/3/2018

399 ขออนุมัติจ้างพิมพ์โปสเตอร์น าเสนอผลงานและแผ่น
ประชาสัมพันธ์

36,800.00 36,800.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล ทรัพย์บุญ นายอรรถพล ทรัพย์บุญ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030043 28/3/2018

400 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพนาวัน จิปาถะ ร้านพนาวัน จิปาถะ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030276 29/3/2018

401 ขออนุมัติซ้ือ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030261 29/3/2018

402 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 3 รายการ 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง บจก.คอมเซเว่น บจก.คอมเซเว่น ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030268 29/3/2018

403 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพนาวัน จิปาถะ ร้านพนาวัน จิปาถะ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030275 29/3/2018

404 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน  ฮะสุน นายระพิน  ฮะสุน ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030284 30/3/2018

405 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 10,785.60 10,785.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากัด บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061030044 30/3/2018

406 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030282 30/3/2018

407 วัสดุอ่ืนๆ 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061030286 30/3/2018

หนา้ 34



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

408 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการอนุรักษ์ 
พัฒนา เสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการออกแบบ
หัตถกรรมจักสาน อ าเภอพนัสนิคม

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  สีมาดุลยโฆษิต,
นางสาวสังวาลย์  วรรณสิงห์,นาง
อุไร  เสง่ียมศรี

นางสาววนิดา  สีมาดุลยโฆษิต,
นางสาวสังวาลย์  วรรณสิงห์,นางอุไร  
เสง่ียมศรี

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061030002 2/3/2018

409 ขอจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ เพ่ือเดินทางไปจัด
แสดงผลงานนิสิตในงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 2561
 วันท่ี 8-9 มีนาคม พ.ศ. 2561

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

PR0800061030001 2/3/2018

410 ขอจัดซ้ือแก๊ส  เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาเซรามิกส์

2,240.00 2,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชส์นีพาณิชย์ ร้านพิชส์นีพาณิชย์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061030005 2/3/2018

411 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใข้ในการจัดท าโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในหัวข้อ งานเป่าแก้วศิลป์เบ้ืองต้น

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุมิตร์  เกตุโฉม นายสุมิตร์  เกตุโฉม เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061030020 2/3/2018

412 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการจัดแสดง
ผลงานนิสิตในงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 2561

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกรกมล  เสริมศรี , ร้านป้ายจ๋า นางกรกมล  เสริมศรี , ร้านป้ายจ๋า เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061030007 5/3/2018

413 ขอจัดซ้ือน้ ามันประจ าเดือนมีนาคม 2561 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง  บ.บางจากกรีนเนท จ ากด บ.บางจากกรีนเนท จ ากด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061030009 8/3/2018

414 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
การเขียนรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการ

1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห์  เพียรพิทักษ์ นายกิตติสัณห์  เพียรพิทักษ์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061030008 8/3/2018

415 ขอจัดซ้ือกระดาษวาดเขียน 100 ปอนด์ 3,480.00 3,480.00 เฉพาะเจาะจง นางกรกมล  เสริมศรี นางกรกมล  เสริมศรี เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061030021 12/3/2018

416 ขอจัดซ้ือวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการจัดเก็บเอกสาร 1,331.08 1,331.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061030038 16/3/2018

417 ขอจัดจ้างท าสูจิบัตร  ในการจัดท าโครงการแสดง
นิทรรศการ Gam Exibition ภาพพิมพ์บูรพา  คร้ังท่ี 
19

27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สินทวีกิจ  พร้ินต้ิง จ ากัด หจก.สินทวีกิจ  พร้ินต้ิง จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061030044 19/3/2018

418 ขอจ้างเหมาบริการหกล้อ  เพ่ือใช้ในการขนส่งผลงาน
ศิลปะในการจัดท าโครงการ Gam Exibition ภาพ
พิมพ์บูรพา คร้ังท่ี 19

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมาน  อ าไพวรรณ นายสมาน  อ าไพวรรณ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061030045 19/3/2018

419 ขอจ้างเหมาบริการติดต้ังผลงาน ในการจัดท าโครงการ
แสดงนิทรรศการ Gam Exibition ภาพพิมพ์บูรพา  
คร้ังท่ี 19

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรพล  พรหมเสนา นายวรพล  พรหมเสนา เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061030047 19/3/2018

หนา้ 35



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

420 ขอจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ในวันท่ี 27 
มีนาคม 2561 เพ่ือไปเปิดนิทรรศการ GAM Exibition
 ภาพพิมพ์บูรพา คร้ังท่ี 19

10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061030050 19/3/2018

421 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท า โครงการ GAM 
Exibition ภาพพิมพ์บูรพา  คร้ังท่ี 19

680.00 680.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน SP PRINT ร้าน SP PRINT เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061030046 19/3/2018

422 ขอจัดซ้ือวัสดุ  เพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการแสดง
นิทรรศการ Gam Exibition ภาพพิมพ์บูรพา  คร้ังท่ี 
19

13,310.00 13,310.00 เฉพาะเจาะจง นางกรกมล  เสริมศรี, นางกรกมล  เสริมศรี, เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061030048 19/3/2018

423 ขอจัดจ้างท าเอกสารประชาสัมพันธ์ในการจัดท า
โครงการศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 63 และ
นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ คร้ัง
ท่ี 34

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061030053 22/3/2018

424 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการจัดแสดง
ผลงานนิสิตในงานแสดงการจัดต้ังศูนย์ปฏิรูป
อุตสาหกรรม สู่อนาคต ITC ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาคท่ี  9 กรมส่งเสริม กระทรวงอุตสาหกรรม

12,200.00 12,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจ๋า ร้านป้ายจ๋า เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061030051 22/3/2018

425 ขอจ้างถ่ายเอกสารในหลักสูตร ป.โท-ป.เอก  และ ป.ตรี 1,270.00 1,270.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรพรรณ  สุทธิเรือง,
นายไพรเดช  สุทธิเรือง

นางสาวแพรพรรณ  สุทธิเรือง,นาย
ไพรเดช  สุทธิเรือง

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061030025 29/3/2018

426 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาจิตรกรรม

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง วันเพ็ญ  แซ่ต๋ัน วันเพ็ญ  แซ่ต๋ัน เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061030026 29/3/2018

427 ขอเสนอจ้างท าส่ือการสอน ส าหรับเข้าร่วมแข่งขัน
โครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาฯ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน
วันท่ี 10-11 มีนาคม พ.ศ. 2561

5,000.00         5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรวิชญ์ โทฮาด นายกรวิชญ์ โทฮาด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061030010 5/3/2561

428 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล เพ่ือใช้เติมรถพ่วงข้าง
ของคณะฯไปรับส่งเอกสาร และเติมเคร่ืองตัดหญ้า 2 
เคร่ือง ในการท าสวนของคณะศึกษาศาสตร์

700.00           700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061030020 6/3/2561

หนา้ 36



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

429 ขอเสนอจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เพ่ือเป็นคู่มือ
แนะน าระหว่างฝึกงานให้แก่นิสิตท่ีลงทะเบียนรายวิชา
 423460 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเทคโนโลยี
การศึกษา

9,800.00         9,800.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์ นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061030019 6/3/2561

430 ขอเสนอซ้ือสายไมด์และสายออดิโอ เน่ืองจากของเดิม
ช ารุด จ าเป็นต้องซ้ือ ส าหรับใช้ในห้องเรียน ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

26,215.00       26,215.00 เฉพาะเจาะจง ซียูดิจิตอลซัพพลาย ซียูดิจิตอลซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061030018 6/3/2561

431 ขอเสนอต้ังศูนย์ล้อและเปล่ียนลูกหมากรถบัสปรับ
อากาศ 40-0770 เน่ืองจากทางศูนย์ตรวจสอบพบว่า
รถมีปัญหาเก่ียวกับลูกหมาก และต้ังศูนย์ล้อ เน่ืองจาก
เส่ือมสภาพตามอายุในการใช้งาน (หมายเลข 
5203001010036)

83,898.70       83,898.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
 จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PO0900061030001 8/3/2561

432 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องฝ่ายพัฒนานิสิต 
ช้ัน2 เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศเสียงดัง ไม่เย็น 
จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์
 5201014010874)

7,008.50         7,008.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061030025 8/3/2561

433 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ เพ่ือใช้ปร้ินเอกสารงาน
สารบรรณ ภายในส านักงานภาควิชาการจัดการเรียนรู้
 คณะศึกษาศาสตร์

3,600.00         3,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061030033 9/3/2561

434 ขอเสนอซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ ศูนย์อาหาร 
อาคาร 60 พรรษามหาราชินี1 เน่ืองจากฟินเตอร์แผ่น
ใหญ่ เล็ก ขาดไม่สามารถใช้กรองอากาศได้ และถาด
น้ าท้ิงเป็นสนิม ร่ัวเป็นตามด จ าเป็นต้องเปล่ียน 
(5101014010082-87)

37,364.40       37,364.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061030034 12/3/2561

435 ขอเสนอซ้ือวัสดุคงคลัง เน่ืองจากวัสดุคงคลังหมด 
จ าเป็นต้องซ้ือเพ่ือส าหรับให้หน่วยงานต่างๆ ภายใน
คณะศึกษาศาสตร์ เบิกใช้

3,150.00         3,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061030036 13/3/2561

436 ขอเสนอจัดท าวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม 
ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 เพ่ือเผยแพร่และ
ใช้ประโยชน์ทางวิชาการ

36,166.00       36,166.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061030041 14/3/2561

หนา้ 37



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

437 ขอเสนอซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP Laserjet P3005 
ส าหรับใช้พิมพ์เอกสารประกอบการเรียนการสอนของ
อาจารย์ และเอกสารต่างๆ ของภาควิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

11,600.00       11,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061030078 16/3/2561

438 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera TK174 เพ่ือ
ใช้จัดพิมพ์เอกสารราชการต่างๆ ภายในส านักงาน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

12,800.00       12,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061030080 19/3/2561

439 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 85A เน่ืองจากใช้
พิมพ์เอกสารราชการต่าง ๆ ในภาควิชาการจัดการ
เรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์

4,100.00         4,100.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061030082 19/3/2561

440 ขอเสนอซ้ือหมึกเคร่ืองโทรสาร Panasonic 
KX-MB2085 เพ่ือรับ ส่งโทรสารให้แก่คณาจารย์และ
นิสิต และส าเนาเอกสารต่าง ๆ ในภาควิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

3,745.00         3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061030084 20/3/2561

441 ขอเสนอจ้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ห้อง 
QS1-108 เน่ืองจากมีฝุ่นอุดตัน ไม่มีความเย็น 
จ าเป็นต้องล้างท าความสะอาดให้ใช้งานได้ตามปกติ 
(เลขครุภัณฑ์ 5101014010262)

1,016.50         1,016.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061030087 21/3/2561

442 ขอเสนอซ้ือถังน้ าด่ืม และน้ าด่ืม เพ่ือส าหรับให้บริการ
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีและนิสิต ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา มีความจ าเป็นต้องซ้ือถังใหม่เน่ืองจาก
เปล่ียนร้านส่งน้ าร้านเดิมเลิกกิจการ

1,360.00         1,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061030088 22/3/2561

443 ขอเสนอซ้ือกระดาษเช็ดมือชนิดแผ่น เพ่ือใช้เช็ดมือใน
ห้องน้ าอาจารย์ของอาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 
คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา

4,815.00         4,815.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. 
อินเตอร์เทรด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด

สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061030111 26/3/2561

หนา้ 38



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

444 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ ส าหรับใช้พิมพ์เอกสารราชการ
ต่าง ๆ ของภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม 
คณะศึกษาศาสตร์

11,230.00       11,230.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอที 
อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอที อินเตอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์

สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061030125 27/3/2561

445 ขอเสนอซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมระดมสมอง
แลกเปล่ียนเรียนรู้ฯ โครงการการเสริมสร้าง
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ ระยะท่ี
1 ในวันท่ี 2 เม.ย. 61

9,200.00         9,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061030132 28/3/2561

446 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ เพ่ือใช้จัดพิมพ์เอกสารในการ
จัดกิจกรรมระดมสมองแลกเปล่ียนเรียนรู้ฯ โครงการ
การเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิง
วิชาชีพฯ ระยะท่ี1 ในวันท่ี 2 เม.ย. 61

3,500.00         3,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061030133 28/3/2561

447 ขอเสนอซ้ือกล่องแยกสัญญาณภาพ เพ่ือน าไปใช้แยก
สัญญาณระหว่าง visualizer/คอมพิวเตอร์/แลปท็อป 
ในห้องเรียนคณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา

2,942.50         2,942.50 เฉพาะเจาะจง ซียูดิจิตอลซัพพลาย ซียูดิจิตอลซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061030127 28/3/2561

448 ขอเสนอซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP Laserjet CF226A 
ส าหรับใช้พิมพ์เอกสารราชการต่างๆ ของงานบริการ
วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์

13,050.00       13,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061030126 28/3/2561

449 ขอเสนอซ้ือน้ าด่ืม ส าหรับให้บริการคณาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนิสิต ของภาควิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

385.00           385.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061030137 29/3/2561

450 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ สนง.คณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ ช้ัน 2 เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศไม่สวิง
 ความเย็นตกอยู่ท่ีเดียว จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ (เลข 580101401000112)

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

PR0900061030139 29/3/2561

451 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากไม่เย็น มีแต่
ลมร้อนออกมา พบว่า มอเตอร์เสีย และน้ ายาแห้ง 
จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ (ครุภัณฑ์ 
4120-001-001-2/46)

3,531.00         3,531.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061030138 29/3/2561

หนา้ 39



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

452 ขอเสนอท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ห้องสมุด 
คณะศึกษาศาสตร์ เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศไม่เย็น 
และมีน้ าหยดจากเคร่ืองปรับอากาศ

4,601.00         4,601.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061030140 29/3/2561

453 ขอซ้ือวัสดุส าหรับจัดเก็บขยะตามพ้ืนท่ีต่างๆ 3,728.95 3,728.95 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061030018 3/3/2561

454 ขอจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ขจ-9857 ชลบุรี 4,850.31 4,850.31 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด

บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคา PR0206061030081 8/3/2561

455 ขอซ้ือถุงพลาสติกเพ่ือใช้ในกิจกรรมงานต่างๆของกอง
อาคารสถานท่ี

470.80 470.80 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061030121 12/3/2561

456 ขอซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมือช่างของงานช่างประปาจ านวน
 6 รายการ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของช่างประปาให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1,337.50 1,337.50 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061030120 12/3/2561

457 จ้างซ่อมตู้น้ าเย็น SANDEN แบบ2ก๊อก เพ่ือให้บริการ
ส าหรับพนักงาน บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา

1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PR0206061030111 12/3/2561

458 ขอซ้ือวัสดุประปาจ านวน7รายการ 429.07 429.07 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061030108 12/3/2561

459 ขอซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมแซมห้องน้ าช้ัน2ห้องผอ.
กองกลาง ช้ัน5อาคารภปร. และโต๊ะงานประชาสัมพันธ์

4,392.35 4,392.35 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061030124 13/3/2561

460 ขอซ้ือวัสดุซ่อมฝ้าเพดานห้องน้ าช้ัน5อาคาร ภปร. 
และตู้ล็อคเกอร์พนักงานขับรถสวัสดิการ

1,244.41 1,244.41 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061030123 13/3/2561

461 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน กร-6153 ชลบุรี 1,294.70 1,294.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด ราคา PR0206061030175 14/3/2561

462 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขค-5391 ชลบุรี 15,559.67 15,559.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด ราคา PO0206061030020 16/3/2561

463 จ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ณ อาคาร
หอประชุมธ ารงบัวศรี

34,668.00 34,668.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PO0206061030028 22/3/2561

หนา้ 40



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

464 ขอซ้ือธงชาติ ธงรัชการท่ี10 และธงพระเทพฯ ส าหรับ
ประดับตกแต่งบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ถนนสาย
ต่างๆ หน้าอาคารหอประชุม ธ ารงฯ

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธงวันชาติ ร้านธงวันชาติ ราคา PR0206061030212 16/3/2561

465 จ้างซ่อมแซมเปล่ียนหน้ากากเคร่ืองปรับอากาศห้อง
รับรองหลังเวที อาคารหอประชุม ธ ารงฯ

3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนุรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท อนุรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ราคา PR0206061030223 17/3/2561

466 ขอซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ60ปี

46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PO0206061030029 22/3/2561

467 ขอจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน40-0497 ชลบุรี 44,132.15 44,132.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
 จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206061030027 22/3/2561

468 จ้างก่อสร้างลานจอดรถยนต์ ด้านหลังอาคารบริเวณ
ด้านหลังอาคารศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุน
ธุรกิจระหว่างประเทศ

4,108,000.00 4,108,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จ ากัด บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จ ากัด ราคา PO0206061030025 21/3/2561

469 จ้างท าตรายางประจ าต าแหน่ง 3,480.00 3,480.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ ราคา PR0206061030314 26/3/2561

470 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ทะเบียน 1กร1479 ชลบุรี 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง นายสมกิจ  คลังสมบัติ นายสมกิจ  คลังสมบัติ ราคา PR0206061030319 26/3/2561

471 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ทะเบียน 1กร1480 ชลบุรี 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง นายสมกิจ  คลังสมบัติ นายสมกิจ  คลังสมบัติ ราคา PR0206061030328 26/3/2561

472 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการ
ท างานและจัดเก็บเอกสารงานอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆให้
เรียบร้อย

11,540.00 11,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206061030329 26/3/2561

473 ขอซ้ือน้ ามันส าหรับเติมน้ ามันรถกระเช้าไฟฟ้า รถ
แทรกเตอร์ รถอีแต๋นเบอร์1-4 รถจักรยานยนต์ท้ังหมด
 เคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองตัดไม้ และเคร่ืองพ่นยา

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคา PR0206061030362 28/3/2561

474 จ้างบ ารุงรักษาระบบเดินรถสวัสดิการ 154,080.00 154,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเซน อินเทลลิเจนซ์ 
จ ากัด

บริษัท อินเซน อินเทลลิเจนซ์ จ ากัด ราคา PO0206061030037 30/3/2561

475 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมติจ้างเหมา
บริการรถยนต์

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประวัติ เจริญชัย นายประวัติ เจริญชัย PR0206061030037 6/3/2018

476 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์ วงค์แก้ว นายภานุวัฒน์ วงค์แก้ว PR0206061030035 6/3/2018

หนา้ 41



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

477 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 2,037.00 2,037.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ ร้าน บ้านจิปาถะ PR0206061030078 8/3/2018

478 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
จัดพิมพ์หนังสือรับรองคุณวุฒิ

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ PO0206061030034 29/3/2018

479 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(กระดาษถ่ายเอกสาร A4)

46,545.00 46,545.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
 จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

PO0206061030039 30/3/2018

480 พวงมาลัย น้ าอบ พานดอกไม้ 950.00           950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกัลยา ร้านกัลยา PR0206061030268 21/3/2018

481 กระเช้าอาหารทะเลแห้ง 3 กระเช้า 7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกัลยา ร้านกัลยา PR0206061030267 21/3/2018

482 ตรายาง 3 อัน 190.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค PR0206061030405 30/3/2561

483 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง เดือน มี.ค 
2561

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ชลสิน ปิโตรเลียม จ ากัด,ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง

บ.ชลสิน ปิโตรเลียม จ ากัด,ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061030001 2/3/2018

484 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง
รถจักรยานยนต์ ย-3924 เดือน มี.ค 2561

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061030003 2/3/2018

485 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปล่ียนลูกบิดประตูห้องน้ าและ
เปล่ียนชักโครกห้องน้ าอาจารย์

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจตุรงค์  ละกะเต็บ นายจตุรงค์  ละกะเต็บ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061030004 2/3/2018

486 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองโปรเจคเตอร์,ไมโครโฟนไร้
สาย

23,433.00 23,433.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061030008 6/3/2018

487 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเอกสารประกอบโครงการเสริม
สมรรถนะทางวิชาการเพ่ือพัฒนาการเป็นผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน คร้ังท่ี 8 ระบบบัญชาการสถานการณ์ 
(Incident Command System)

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสมหญิง  ศรีเหรัญ นางสมหญิง  ศรีเหรัญ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061030007 6/3/2018

หนา้ 42



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

488 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถเพ่ือเดินทางไปจัด
โครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ สู่ชุมชนคน
บางแสน

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นายมร  ชาวเหนือ นายมร  ชาวเหนือ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061030009 7/3/2018

489 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปล่ียนแบตเตอร่ีและปุ่มกด 
เคร่ืองป๊ัมเก็บตัวอย่างอากาศ

12,644.19 12,644.19 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท 
จ ากัด

บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061030026 12/3/2018

490 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปล่ียนแบตเตอร่ีเคร่ืองป๊ัมเก็บ
ตัวอย่างอากาศ

11,026.35 11,026.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท 
จ ากัด

บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061030027 12/3/2018

491 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเต๊นท์ ใช้ในการจัดโครงการ
วิทยาศาสตร์สุขภาพบูรพาสัมพันธ์ คร้ังท่ี 6

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรคเดช  สิงหนนท์ นายอรรคเดช  สิงหนนท์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061030030 12/3/2018

492 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเคร่ืองเสียง 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเท
นเมนท์ จ ากัด

บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเทนเมนท์
 จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061030033 12/3/2018

493 ขออนุมัติเบิกเงินค่าช่อดอกไม้,อุปกรณ์ตกแต่ง,
อุปกรณ์กีฬาฮาเฮ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Ppflowers,บ้านจิปาถะ
,ร้าน Owl Vintage Flower,บ.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ร้าน Ppflowers,บ้านจิปาถะ,ร้าน 
Owl Vintage Flower,บ.บัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061030031 12/3/2018

494 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกเพชร ร้านกนกเพชร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061030037 12/3/2018

495 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เอกสาร
โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดโครงการอบรมเพ่ือ
ประกอบการย่ืนข้อเสนออนุมัติจัดโครงการจัดต้ัง
หน่วยวิจัย

345.00 345.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061030023 12/3/2018

496 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเต๊นท์,ค่าจ้างท าโปสเตอร์,ค่า
ถ้วยรางวัล

8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรคเดช  สิงหนนท์,ร้าน
ตะวันออกสต๊ิกเกอร์,ร้าน 
PREMIER SHOP,ร้านบีเอสเอ

นายอรรคเดช  สิงหนนท์,ร้าน
ตะวันออกสต๊ิกเกอร์,ร้าน PREMIER 
SHOP,ร้านบีเอสเอ

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061030032 12/3/2018

หนา้ 43



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

497 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม รายวิชา
71351059 พิษวิทยาประยุกต์

1,665.00 1,665.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061030047 13/3/2018

498 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปล่ียนสายพานและวาล์วรถบัส 
40-0548

8,860.00 8,860.00 เฉพาะเจาะจง จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061030048 13/3/2018

499 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร,หมึกพิมพ์
เลเซอร์สี,หมึกพิมพ์เลเซอร์

20,600.00 20,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061030054 13/3/2018

500 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองวิเคราะห์ปริมาณ
ไนโตรเจน

71,583.00 71,583.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน 
จ ากัด

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061030041 13/3/2018

501 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถบัส เดินทางไปรับนิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ณ จังหวัดสระแก้ว

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061030059 14/3/2018

502 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างวงดนตรี โครงการ
วิทยาศาสตร์สุขภาพบูรพาสัมพันธ์ คร้ังท่ี 6

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัษฎาวุฒิ  ตราช่ืนต้อง นายอัษฎาวุฒิ  ตราช่ืนต้อง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061030060 14/3/2018

503 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ (รายละเอียดดังเอกสารใบ
เสนอราคาแนบ)

44,079.00 44,079.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061030062 15/3/2018

504 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถในวันท่ี 23 มี.ค 2561 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061030063 15/3/2018

505 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถในวันท่ี 28 มี.ค 2561 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061030064 15/3/2018

506 ขออนุมัติเบิกเงินค่า SD Card ภาควิชาสุขศึกษา 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที ซิต้ี จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไอที ซิต้ี จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061030065 15/3/2018

หนา้ 44



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

507 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าสถานท่ีจัดบูธประชาสัมพันธ์
แนะแนวทางการเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษา

7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ 
จ ากัด

บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061030066 20/3/2018

508 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061030083 22/3/2018

509 ขออนุมัติเบิกเงินค่าภาพพระบรมฉายาลักษณ์รัชการท่ี
 10

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเน่ต์ ร้านโมเน่ต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061030093 23/3/2018

510 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกมอบให้แก่สถานท่ีพา
นิสิตไปศึกษาดูงาน ในวันท่ี 4 เมษายน 2561

230.00 230.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061030104 27/3/2018

511 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุท่อ,บอลวาล์ว,ข้องอ,ฝาครอบ
,ใบเล่ือย,กาวทาท่อ

1,127.00 1,127.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชค้าวัสดุ ไพรเวชค้าวัสดุ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061030107 27/3/2018

512 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกมอบให้แก่สถานท่ีพา
นิสิตไปศึกษาดูงานท่ีศูนย์ประสานงานเครือข่ายการ
เรียนรู้ด้านการจัดการเมืองและส่ิงแวดล้อม ในวันท่ี 18
 เม.ย 2561

230.00 230.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061030105 27/3/2018

513 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองบันทึกกล้องวงจรปิด จ านวน 1 
เคร่ือง

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             
ราคาท่ีเสนอ 4,280.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             
ราคาท่ีเสนอ 4,280.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061030012 2/3/2018

514 จัดจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม               
ราคาท่ีเสนอ 2,800.00 บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม               ราคา
ท่ีเสนอ 2,800.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061030013 2/3/2018

515 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 2,460.00 2,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
  ราคาท่ีเสนอ 2,460.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  
ราคาท่ีเสนอ 2,460.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061030016 5/3/2018

516 จัดซ้ือน้ ามันดีเซล จ านวน 150 ลิตร 4,006.50 4,006.50 เฉพาะเจาะจง หจก. วงค์ทรายทอง              
ราคาท่ีเสนอ 4,006.50 บาท

หจก. วงค์ทรายทอง              ราคา
ท่ีเสนอ 4,006.50 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061030018 6/3/2018

หนา้ 45



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

517 จัดจ้างช่อมอุปกรณ์วัดกระแสไฟฟ้าแรงสูง อาคาร
ส านักคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 งาน

162,276.20 162,276.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท นึกอยู่แล้ว การช่าง จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 162,276.20 บาท

บริษัท นึกอยู่แล้ว การช่าง จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 162,276.20 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061030002 9/3/2018

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

ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน           
ราคาท่ีเสนอ 3,010.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061030019 7/3/2018

519 จัดซ้ือของท่ีระลึก -ข้าวหลามซ๊อต) จ านวน 10 ชุด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่สุภาพร                   
ราคาท่ีเสนอ 1,000.00 บาท

ร้านแม่สุภาพร                   ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061030021 8/3/2018

520 ค่าของท่ีระลึก-กระเช้าอาหารทะเล จ านวน 1 กระเช้า 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา                          
 ราคาท่ีเสนอ 1,000.00 บาท

ร้านมารดา                           
ราคาท่ีเสนอ 1,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061030022 8/3/2018

521 จัดซ้ือชุด CodeMobiles lo T Kit จ านวน 25 ชุด 35,625.12 35,625.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท โค้ดโมบายส์ จ ากัด   
ราคาท่ีเสนอ 35,625.12 บาท

บริษัท โค้ดโมบายส์ จ ากัด   ราคาท่ี
เสนอ 35,625.12 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061030003 15/3/2018

522 จัดซ้ือขอท่ีระลึก- กระเช้าอาหารทะเล จ านวน 4 
กระเช้า

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา                          
 ราคาท่ีเสนอ 4,000.00 บาท

ร้านมารดา                           
ราคาท่ีเสนอ 4,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061030046 15/3/2018

523 จัดจ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศูนย์พิมพ์ที-แม็กซ์ ดีไซน์  
ราคาท่ีเสนอ 1,200.00 บาท

ร้านศูนย์พิมพ์ที-แม็กซ์ ดีไซน์  ราคาท่ี
เสนอ 1,200.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061030047 15/3/2018

524 จัดซ้ือหลอดไฟ Philips 9 w/865 White  จ านวน 25
 หลอด

2,125.00 2,125.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สะสม                          
ราคาท่ีเสนอ 2,125.00 บาท

ร้าน สะสม                          
ราคาท่ีเสนอ 2,125.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061030042 15/3/2018

525 จัดซ้ือผงหมึกสีด า จ านวน 1 ตลับ 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 2,889.00 บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 2,889.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061030043 15/3/2018

526 จัดซ้ือน็อต STL 1/4x3/4 จ านวน 4 ตัว 20.00 20.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง                           
 ราคาท่ีเสนอ 20.00 บาท

ร้านไถ่เส็ง                          ราคา
ท่ีเสนอ 20.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061030040 15/3/2018

527 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 อีควิพ
เม้นท์ จ ากัด                         
        ราคาท่ีเสนอ 7,200.00 
บาท

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

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061030049 16/3/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

528 จัดซ้ือเคร่ืองคิดเลข จ านวน 1 เคร่ือง 819.65 819.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 819.65 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 819.65 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061030055 20/3/2018

529 จัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91(ค่าน้ ามันพนักงานรับส่ง
หนังสือประจ าเดือนมีนาคม 2561 ทะเบียนรถ 1กอ
4323 ชลบุรี)

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงค์ทรายทอง              
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

หจก. วงค์ทรายทอง               
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061030056 26/3/2018

530 จัดซ้ือหลอดภาพโปรเจคเตอร์ Dell Projector 
1420X จ านวน 1 หลอด

9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 9,800.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 9,800.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061030057 26/3/2018

531 จัดซ้ือตลับหมึกโทนเนอร์ OKI จ านวน 4 กล่อง 9,100.00 9,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพ
เม้นท์ จ ากัด                         
        ราคาท่ีเสนอ 9,100.00 
บาท

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด                                 
ราคาท่ีเสนอ 9,100.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061030058 27/3/2018

532 จัดซ้ือวัสดุ จ านวน 2 รายการ 690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด                                
ราคาท่ีเสนอ 690.00 บาท

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด
                                ราคาท่ี
เสนอ 690.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061030061 27/3/2018

533 จัดจ้างซักผ้าห่ม จ านวน 80 ผืน 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช                   
ราคาท่ีเสนอ 2,400.00 บาท

ร้านบางแสนวอช                   
ราคาท่ีเสนอ 2,400.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061030060 27/3/2018

534 จัดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็ดเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 24 เคร่ือง

20,758.00 20,758.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             
ราคาท่ีเสนอ 20,758.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             
ราคาท่ีเสนอ 20,758.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061030004 27/3/2018

535 จัดซ้ือหลอดไฟ Philips 36 WATT Cool White 
จ านวน 6 หลอด

480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สะสม                          
ราคาท่ีเสนอ 480.00 บาท

ร้าน สะสม                          
ราคาท่ีเสนอ 480.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061030062 28/3/2018

536 จัดจ้างตรวจสอบบ ารุงรักษาระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัย จ านวน 1 รายการ

7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินเตอร์ เอส เซอร์วิส  
ราคาท่ีเสนอ 7,490.00 บาท

หจก. อินเตอร์ เอส เซอร์วิส  ราคาท่ี
เสนอ 7,490.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061030063 28/3/2018

537 ซ้ือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 21 เล่ม มติชน 21 เล่ม 420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030002 6/3/2018

538 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030003 6/3/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

539 จ้างอัดภาพ 6 ใบ 120.00 เฉพาะเจาะจง สหภาพ สหภาพ มีความช านาญ PR1300061030018 8/3/2018

540 ซ้ือตรายางวันท่ี 6 อัน 780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030013 8/3/2018

541 ซ้ือแผ่นซีดีหน้าขาว เกรด A และกล่องซีดีขาวขุ่น 57,500.00 เฉพาะเจาะจง ธนาดล ธนาดล ผู้จ าหน่ายโดยตรง PO1300061030001 8/3/2018

542 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 79 เอ 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030010 8/3/2018

543 ซ้ือหัวแร้งไฟฟ้า และตะก่ัวบัคกรี 930.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวช ร้านไพรเวช ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030015 8/3/2018

544 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ เหลือง ด า แดง ฟ้า 9,960.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทลเน็ต เทคโนโลยี จก. บ.เทลเน็ต เทคโนโลยี จก. ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030019 12/3/2018

545 จ้างเปล่ียนไดชาร์ท ลูกรอกต้ังสายพานฯทะเบียนรถ
เก๋ง ขค 7043 ชลบุรี

19,795.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญผล อะไหล่ 2 ร้านเจริญผล อะไหล่ 2 มีความช านาญ PO1300061030002 13/3/2018

546 ซ้ือพลาสติกกันกระแทก 990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030023 13/3/2018

547 ซ้ือวัสดุประกอบพิธีการทางศาสนา 7,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียมจิตต์ ร้านเจียมจิตต์ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030052 14/3/2018

548 จ้างท าตรายาง 3 อัน 840.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300061030045 14/3/2018

549 ซ้ือเคร่ืองฉายภาพวัตถุทึบแสง 19,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PO1300061030003 15/3/2018

550 ซ้ือซองน้ าตาลขยายข้าง 4 แพ็ค 980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030040 14/3/2018

551 ซี่ือแบตเตอร่ีเคร่ืองส ารองไฟ 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030042 14/3/2018

552 ซ้ือหมึกเครี่ืองพิมพ์ 79 เอ 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030046 14/3/2018

553 ซ้ือกุญแจคอม้า 650.00 เฉพาะเจาะจง บ.บ๊ิกซี บ.บ๊ิกซี ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030044 14/3/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

554 จ้างเหมาบริการรถยนต์รถตู้ 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030050 14/3/2018

555 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030051 14/3/2018

556 ซ้ือถังใส่น้ า 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม๊คโคร จ ากัด บ.สยามแม๊คโคร จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030043 14/3/2018

557 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 36 เอ 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030047 14/3/2018

558 ซ้ือป๊ัมน้ ามิตซู WP 405 Q5 15,375.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค ผู้จ าหน่ายโดยตรง PO1300061030004 15/3/2018

559 ซ้ือเคร่ืองคิดเลข 1 เคร่ือง 2,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ ร้าน บ้านจิปาถะ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030057 15/3/2018

560 ซ้ือโทรศัพท์ซัมซุง J 2 Prime พร้อมซิมการ์ด 3,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวง แหลมทอง ร้านดวง แหลมทอง ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030060 15/3/2018

561 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี HP Color LaserJet Pro 
CP1025

9,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030061 16/3/2018

562 ซ้ือโต๊ะท างานเข้ามุมตัวแอลจ านวน 1 ชุด 6,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030062 16/3/2018

563 ซ้ือของรางวัล 14,685.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสองบาท ร้านสองบาท ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030081 21/3/2018

564 ซ้ือวัสดุส านักงานอุปกรณ์จัดกิจกรรม 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม๊คโคร จ ากัด บ.สยามแม๊คโคร จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030083 21/3/2018

565 ซ้ืออุปกรณ์จัดนิทรรศการความรู้ 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030082 21/3/2018

566 จ้างยามรักษาการณ์บริเวณเต็นท์ 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย์ โห้เม่ียง นายไพบูลย์ โห้เม่ียง คุณสมบัติครบถ้วน PR1300061030074 21/3/2018

567 จ้างพิมพ์เอกสาร 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300061030079 21/3/2018

568 จ้างถ่ายเอกสารแบบประเมินผลและสรุปประเมินผล
โครงการฯ

7,000.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300061030080 21/3/2018
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569 จ้างติดต้ังไฟฟ้า 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช นายมาโนช มีความช านาญ PR1300061030076 21/3/2018

570 จ้างติดต้ังเวที 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช นายมาโนช มีความช านาญ PR1300061030078 21/3/2018

571 จ้างตกแต่งสถานท่ี 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช นายมาโนช มีความช านาญ PR1300061030075 21/3/2018

572 จ้างขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช นายมาโนช มีความช านาญ PR1300061030077 21/3/2018

573 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300061030091 27/3/2018

574 ซ้ือเส้ือยืด 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแซม ร้านแซม PR1300061030098 29/3/2018

575 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายและปรี่ินใบ
ประกาศนียบัตร

2,580.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300061030100 29/3/2018

576 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 83 เอ 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030107 30/3/2018

577 ซีือหมึกเครืองพิมพ์ 85 เอ 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030108 30/3/2018

578 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A 4 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
 จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030102 30/3/2018

579 ซ้ือฟองน้ าหุ้มตาข่าย แผ่นใยขัด 1,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม๊คโคร จ ากัด บ.สยามแม๊คโคร จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030104 30/3/2018

580 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์79 เอ 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030103 30/3/2018

581 ซ้ือสายช าระ 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวช ร้านไพรเวช ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030106 30/3/2018

582 ซ้ือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 21 เล่ม มติชน 21 เล่ม 420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030002 6/3/2018

583 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030003 6/3/2018
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584 จ้างอัดภาพ 6 ใบ 120.00 เฉพาะเจาะจง สหภาพ สหภาพ มีความช านาญ PR1300061030018 8/3/2018

585 ซ้ือตรายางวันท่ี 6 อัน 780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030013 8/3/2018

586 ซ้ือแผ่นซีดีหน้าขาว เกรด A และกล่องซีดีขาวขุ่น 57,500.00 เฉพาะเจาะจง ธนาดล ธนาดล ผู้จ าหน่ายโดยตรง PO1300061030001 8/3/2018

587 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 79 เอ 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030010 8/3/2018

588 ซ้ือหัวแร้งไฟฟ้า และตะก่ัวบัคกรี 930.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวช ร้านไพรเวช ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030015 8/3/2018

589 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ เหลือง ด า แดง ฟ้า 9,960.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทลเน็ต เทคโนโลยี จก. บ.เทลเน็ต เทคโนโลยี จก. ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030019 12/3/2018

590 จ้างเปล่ียนไดชาร์ท ลูกรอกต้ังสายพานฯทะเบียนรถ
เก๋ง ขค 7043 ชลบุรี

19,795.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญผล อะไหล่ 2 ร้านเจริญผล อะไหล่ 2 มีความช านาญ PO1300061030002 13/3/2018

591 ซ้ือพลาสติกกันกระแทก 990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030023 13/3/2018

592 ซ้ือวัสดุประกอบพิธีการทางศาสนา 7,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียมจิตต์ ร้านเจียมจิตต์ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030052 14/3/2018

593 จ้างท าตรายาง 3 อัน 840.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300061030045 14/3/2018

594 ซ้ือเคร่ืองฉายภาพวัตถุทึบแสง 19,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PO1300061030003 15/3/2018

595 ซ้ือซองน้ าตาลขยายข้าง 4 แพ็ค 980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030040 14/3/2018

596 ซี่ือแบตเตอร่ีเคร่ืองส ารองไฟ 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030042 14/3/2018

597 ซ้ือหมึกเครี่ืองพิมพ์ 79 เอ 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030046 14/3/2018

598 ซ้ือกุญแจคอม้า 650.00 เฉพาะเจาะจง บ.บ๊ิกซี บ.บ๊ิกซี ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030044 14/3/2018
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599 จ้างเหมาบริการรถยนต์รถตู้ 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030050 14/3/2018

600 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030051 14/3/2018

601 ซ้ือถังใส่น้ า 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม๊คโคร จ ากัด บ.สยามแม๊คโคร จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030043 14/3/2018

602 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 36 เอ 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030047 14/3/2018

603 ซ้ือป๊ัมน้ ามิตซู WP 405 Q5 15,375.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค ผู้จ าหน่ายโดยตรง PO1300061030004 15/3/2018

604 ซ้ือเคร่ืองคิดเลข 1 เคร่ือง 2,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ ร้าน บ้านจิปาถะ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030057 15/3/2018

605 ซ้ือโทรศัพท์ซัมซุง J 2 Prime พร้อมซิมการ์ด 3,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดวง แหลมทอง ร้านดวง แหลมทอง ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030060 15/3/2018

606 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี HP Color LaserJet Pro 
CP1025

9,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030061 16/3/2018

607 ซ้ือโต๊ะท างานเข้ามุมตัวแอลจ านวน 1 ชุด 6,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030062 16/3/2018

608 ซ้ือของรางวัล 14,685.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสองบาท ร้านสองบาท ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030081 21/3/2018

609 ซ้ือวัสดุส านักงานอุปกรณ์จัดกิจกรรม 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม๊คโคร จ ากัด บ.สยามแม๊คโคร จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030083 21/3/2018

610 ซ้ืออุปกรณ์จัดนิทรรศการความรู้ 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030082 21/3/2018

611 จ้างยามรักษาการณ์บริเวณเต็นท์ 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย์ โห้เม่ียง นายไพบูลย์ โห้เม่ียง คุณสมบัติครบถ้วน PR1300061030074 21/3/2018

612 จ้างพิมพ์เอกสาร 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300061030079 21/3/2018

613 จ้างถ่ายเอกสารแบบประเมินผลและสรุปประเมินผล
โครงการฯ

7,000.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300061030080 21/3/2018
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614 จ้างติดต้ังไฟฟ้า 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช นายมาโนช มีความช านาญ PR1300061030076 21/3/2018

615 จ้างติดต้ังเวที 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช นายมาโนช มีความช านาญ PR1300061030078 21/3/2018

616 จ้างตกแต่งสถานท่ี 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช นายมาโนช มีความช านาญ PR1300061030075 21/3/2018

617 จ้างขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช นายมาโนช มีความช านาญ PR1300061030077 21/3/2018

618 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300061030091 27/3/2018

619 ซ้ือเส้ือยืด 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแซม ร้านแซม PR1300061030098 29/3/2018

620 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายและปรี่ินใบ
ประกาศนียบัตร

2,580.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300061030100 29/3/2018

621 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 83 เอ 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030107 30/3/2018

622 ซีือหมึกเครืองพิมพ์ 85 เอ 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030108 30/3/2018

623 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A 4 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
 จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030102 30/3/2018

624 ซ้ือฟองน้ าหุ้มตาข่าย แผ่นใยขัด 1,160.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม๊คโคร จ ากัด บ.สยามแม๊คโคร จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030104 30/3/2018

625 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์79 เอ 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030103 30/3/2018

626 ซ้ือสายช าระ 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวช ร้านไพรเวช ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061030106 30/3/2018

627 ขออนุมัติเบิกค่าน้ าด่ืมประจ าเดือนมีนาคม 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

PR1500061030002 2/3/2561

หนา้ 53



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

628 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุส านักงาน ประจ าเดือนมีนาคม 
๒๕๖๑

3,447.98         3,447.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
ราคาท่ีเสนอ 3,447.98 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
ราคาท่ีซ้ือ 3,447.98 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1500061030006 7/3/2561

629 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารต าราวิชาการจัดการ
เครือข่ายในภาครัฐ

1,300.00         1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 1,300 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง
 1,300 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1500061030020 14/3/2561

630 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารวิชาสัมมนาวิธีวิจัยและ
ออกแบบวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร

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

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง
 1,500 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1500061030036 19/3/2561

631 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
รัฐประศาสนศาสตร์

1,120.00         1,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 1,120 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง
 1,120 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1500061030035 19/3/2561

632 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารวิชาองค์การและการ
จัดการ

5,500.00         5,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 5,500 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง
 5,500 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1500061030040 21/3/2561

633 ขออนุมัติเบิกค่าหนังสือเรียนวิชาองค์การและการ
จัดการ

2,250.00         2,250.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย//ราคาท่ีเสนอ 
2,250 บาท

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/ราคาท่ีซ้ือ 2,250 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1500061030041 21/3/2561

634 ขออนุมัติค่าบริการบ ารุงรักษาและแก้ไขลิฟท์ จ านวน 
2 ชุด

53,689.00 53,689.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1600061030002 2/3/2018

635 ขออนุมัติช้ือเคร่ืองโปรเจคเตอร์ ขนาด 4200 Ansi 
lumens

168,000.00 168,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1600061030003 2/3/2018

636 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถตู้คณะฯ ประจ าเดือน มีนาคม 
2561

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061030002 2/3/2018

637 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันและหนังสือพิมพ์ประจ าเดือน 
มีนาคม 2561

1,400.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร
และร้านเกษากร

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานครและ
ร้านเกษากร

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061030001 2/3/2018

หนา้ 54



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

638 ขออนุมัติช้ือหมึกพิมพ์ 7,859.15 7,859.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061030006 6/3/2018

639 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง 90.00 90.00 เฉพาะเจาะจง หจก  ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด หจก  ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061030036 13/3/2018

640 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงานจ านวน 13 รายการ 6,482.62 6,482.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061030046 15/3/2018

641 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ ร้านค้าสวัสดิการ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061030072 27/3/2018

642 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต 
จ ากัด

บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061030073 28/3/2018

643 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700061030025 13/3/2018

644 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700061030023 13/3/2018

645 ขออนุมัติเสนอซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 4,290.00 4,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700061030028 16/3/2018

646 ขออนุมัติเสนอซ้ือถุงขยะด า 325.00 325.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700061030040 27/3/2018

647 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์พิธีสงฆ์ (ท าบุญคณะฯ) 3,165.00 3,165.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์/เสนอ
ราคา 3,165 บาท

ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์/เสนอราคา 
3,165 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061030017 2/3/2018

หนา้ 55



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

648 ขออนุมัติซ้ือซองน้ าตาลขยายข้าง 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอ็ม บูรพา 
ซัพพลาย/เสนอราคา 3,200 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอ็ม บูรพา ซัพ
พลาย/เสนอราคา 3,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061030013 2/3/2018

649 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์พิธีสงฆ์ (ท าบุญคณะฯ) 255.00 255.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/เสนอราคา 255 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/เสนอราคา 245 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061030016 2/3/2018

650 ขออนุมัติจ้างพิมพ์กระดาษเขียนตอบ 11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ชุนกราฟฟิก/เสนอราคา
 11,200 บาท

โรงพิมพ์ชุนกราฟฟิก/เสนอราคา 
11,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800061030001 2/3/2018

651 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (ท าบุญคณะฯ) 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสรุสิทธ์ิ เจริญสุข/เสนอราคา
 600 บาท

นายสรุสิทธ์ิ เจริญสุข/เสนอราคา 600
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061030019 2/3/2018

652 ขออนุมัติจ้างท าข้อสอบกลางภาครายวิชาศึกษาท่ัวไป 1,012.50 1,012.50 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา
 1,012.50 บาท

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
1,012.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061030001 2/3/2018

653 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบกลางภาค 2,062.00 2,062.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา
 2,062 บาท

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
2,062 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061030004 2/3/2018

654 ขออนุมัติจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ (ท าบุญคณะฯ) 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน PP Sing Maker & 
Solution/เสนอราคา 1,300 บาท

ร้าน PP Sing Maker & Solution/
เสนอราคา 1,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061030018 2/3/2018

655 ขออนุมัติซ้ือดอกไม้ (ท าบุญคณะฯ) 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก/เสนอราคา 450
 บาท

ร้านดอกไม้หยก/เสนอราคา 450 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061030015 2/3/2018

656 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 3/2561 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061030020 2/3/2018

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

นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 2,800
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061030024 6/3/2018

หนา้ 56



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

658 ขออนุมัติถ่ายเอกสารข้อสอบกลางภาค 2,991.60 2,991.60 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ /เสนอ
ราคา 2,991.60 บาท

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์ /เสนอราคา 
2,991.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061030023 6/3/2018

659 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันตัดหญ้า 120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 120 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 120 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061030030 7/3/2018

660 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการปฏิบัติ
รายวิชา 85112159 เรือพาย)

33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรกาญจน์ ด ารงเจริญ/เสนอ
ราคา 33,000 บาท

นายวรกาญจน์ ด ารงเจริญ/เสนอราคา
 33,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800061030002 8/3/2018

661 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน (โครงการการใช้ดนตรี
ประกอบการออกก าลังกายเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ : กิจกรรมการติดตามงาด้านดนตรีบ าบัดและ
ติดตามผู้ดูแลในชุมชนในผู้สูงอายุ)

765.00 765.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด/เสนอราคา 765 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 705 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061030034 13/3/2018

662 ขออนุมัติซ้ือขนมรางวัล โครงการแข่งขันกีฬา Sport 
Science Games ''SPORTMANSHIP''

2,479.00 2,479.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/เสนอราคา 2,479 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/เสนอราคา 2,479 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061030053 21/3/2018

663 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการ
แข่งขันกีฬา Sport Science Games ''''
SPORTMANSHIP''''

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน PP Sing Maker & 
Solution/เสนอราคา 1,600 บาท

ร้าน PP Sing Maker & Solution/
เสนอราคา 1,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061030051 21/3/2018

664 ขออนุมัติซ้ือเส้ือรางวัล โครงการแข่งขันกีฬา Sport 
Science Games ''SPORTMANSHIP''

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Up to you Idea & Sport
 Bangsaen/เสนอราคา 2,400 
บาท

ร้าน Up to you Idea & Sport 
Bangsaen/เสนอราคา 2,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061030052 21/3/2018

665 ขออนุมัติซ้ือสาย HDMI ส าหรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอน

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาดล/เสนอราคา 500 บาท ร้านธนาดล/เสนอราคา 500 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061030054 21/3/2018

666 ขออนุมัติจัดจ้างท าชุดดอกไม้ (โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ไทย (วันกตัญญู))

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก/เสนอราคา 
2,000 บาท

ร้านดอกไม้หยก/เสนอราคา 2,000 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061030063 30/3/2018

หนา้ 57



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

667 ขออนุมัติซ้ืออาหารกุ้งจ านวน 1 รายการ เพ่ือใช้ในการ
เล้ียงกุ้งพ่อแม่พันธ์ุกุ้งกุลาด าของศูนย์วิจัยคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล

22,800.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย์ พรพานิช นางสาวลัดดาวัลย์ พรพานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061030002 5/3/2018

668 ขออนุมัติจ้างซ่อมฝ้าเพดานอาคารเก็บวัสดุปูนและ
อาหาร เน่ืองจากฝ้าเพดานช ารุด จึงต้องซ่อมแซมเพ่ือ
ใช้ในการเก็บอาหารและวัสดุปูน

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย  ศรีคงรักษ์ นายวุฒิชัย  ศรีคงรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061030009 7/3/2018

669 ขออนุมัติจ้างท าความสะอาดบ่อเล้ียงกุ้ง จ านวน 8 บ่อ
 เพ่ือท าความสะอาดและเตรียมบ่อเล้ียงกุ้งในวิชาการ
เรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจงรักษ์ สุขเมือง นายจงรักษ์ สุขเมือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061030010 7/3/2018

670 ขออนุมัติซ้ือปูนขาวและปูนมาร์ล เพ่ือใช้ในการเตรียม
บ่อเล้ียงกุ้งในวิชาการเรียนการสอนของคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล

8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง สาธิตา การค้า สาธิตา การค้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061030011 7/3/2018

671 ขออนุมัติซ้ือสารเคมีและวัสดุทางวิทยาศาสตร์ จ านวน
 6 รายการ เพ่ือใช้ในกาเรียนการสอนปฏิบัติการใน
รายวิชาโรคและปรสิตสัตว์น้ า

32,635.00 32,635.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จ ากัด บริษัท เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061030001 8/3/2018

672 ขออนุมัติซ้ืออาหารปลากระพงขาว จ านวน 5 รายการ
 เพ่ือใช้ในการเล้ียงปลากระพงขาวในวิชาการเรียน
การสอนของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย์ฟาร์ม (ท่าใหม่) ร้านสุรีย์ฟาร์ม (ท่าใหม่) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061020036 8/3/2018

673 อนุมัติซ้ือสารเคมีและวัสดุทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 
รายการ เพ่ือใช้ในกาเรียนการสอนปฏิบัติการใน
รายวิชาโรคและปรสิตสัตว์น้ า

7,575.60 7,575.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061020038 8/3/2018

674 ขออนุมัติซ้ือสารเคมีและวัสดุทางวิทยาศาสตร์ จ านวน
 5 รายการ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการ

11,074.50 11,074.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061020037 8/3/2018

675 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการด าเนินงาน
โครงการ เพ่ือใช้ประกอบโครงการศึกษาเรียนรู้คู่วิถี
ชุมชน คร้ังท่ี 5

4,880.00 4,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิส
เทม จ ากัด,ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
อรรถกฤต ฟาร์มาซี 2011,โรง
พิมพ์จิรเมธ,ร้านบุญมา,ร้านผ้ึง
น้อย

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด,ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อรรถกฤต 
ฟาร์มาซี 2011,โรงพิมพ์จิรเมธ,ร้าน
บุญมา,ร้านผ้ึงน้อย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061030014 12/3/2018

หนา้ 58



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

676 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการด าเนินงาน
โครงการ เพ่ือใช้ในโครงการ ป่าไม้งามทะเลสวย คร้ังท่ี
 18

10,640.00 10,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิส
เทม จ ากัด, ร้านผ้ึงน้อย, ร้าน
ปราณีพลาสติก, ร้านอกาลิโก,
ร้านยาเภสัช, ร้านวัฒนสาส์น  
และร้านทุกอย่าง 20

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด, ร้านผ้ึงน้อย, ร้านปราณี
พลาสติก, ร้านอกาลิโก,ร้านยาเภสัช, 
ร้านวัฒนสาส์น  และร้านทุกอย่าง 20

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061030015 12/3/2018

677 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 
14 มีนาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือรับ-ส่ง วิทยากรรายวิชา 
834465 การจัดการสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ าสาธารณะ 
(ดร. เสาวภา สวัสด์ิพีระ และดร.วรเทพ มธุวรรณ)

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

PR2100061030018 14/3/2018

678 ขออนุมัติจ้างท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือน ามาใช้
ในการประชาสัมพันธ์ และจัดเตรียมการประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลคร้ังท่ี 6

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน AD Sandee ร้าน AD Sandee มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061020008 15/3/2018

679 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 
21 มีนาคม 2561 เพ่ือรับ-ส่งวิทยากรรายวิชา 
834465 การจัดการสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ าสาธารณะ 
(ดร.เสาวภา สวัสด์ิพีระ และ ดร.วรเทพ มุธุวรรณ)

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

PR2100061030030 21/3/2018

680 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 26 มีนาคม 2561 
เพ่ือรับ - ส่ง วิทยากรรายวิชา 83021159 หลักการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า (ดร.สรวิศ เผ่าทองสศุข) รับจาก
บ้านพัก จ.สุมทรปราการ มาสอน ณ ม.บูรพา วิทยา
เขตจันทบุรี

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

PR2100061030033 22/3/2018

681 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและสารเคมี เพ่ือใช้ในการเรียนการ
สอนภายในศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล

30,452.20 30,452.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จ ากัด บริษัท เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061030037 29/3/2018

682 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลงานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองสูบ
น้ า ศูนย์วิจัยคณะเทคโนโลยีทางทะเลและสนับสนุน
การเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ เสง่ียมโพธ์ิ นายบุญเลิศ เสง่ียมโพธ์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO2100061030001 30/3/2018

หนา้ 59



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

683 ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานในการเตรียมระบบไฮโดร
โพนิกส์ เพ่ือใช้ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินสู่ชุมชน คร้ังท่ี 5 ในวันท่ี 15-16 
มีนาคม 2561

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระชัย สุวรรณสาร นายวีระชัย สุวรรณสาร ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061030003 5/3/2018

684 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศวันท่ี 
15 มีนาคม 2561 เพ่ือรับ-ส่งวิทยากรในโครงการ ''
เกลา'' มารยาทและการวางตัวในสังคม

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพย์วดี เหมือนประสิทธิ
เวช

นางสาวทิพย์วดี เหมือนประสิทธิเวช ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061030010 6/3/2018

685 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 โครงการ เพ่ือ
น ามาใช้เป็นของท่ีระลึกส าหรับวิทยากรในโครงการ ''
เกลา'' มารยาทและการวางตัวในสังคม

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกษรา พิมอูบ นางสาวเกษรา พิมอูบ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061030011 6/3/2018

686 ขออนุมัติจ้างท าสต๊ิกเกอร์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือน ามาใช้
ประชาสัมพันธ์ในโครงการ ''เกลา'' มารยาทและการ
วางตัวในสังคม

1,575.00 1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิงค์ ๒๕๕๔ ร้านอิงค์ ๒๕๕๕ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061030012 6/3/2018

687 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองวัดปริมาณสารพันธุกรรม 
จ านวน 1 เคร่ือง เพ่ือให้เคร่ืองกลับมาใช้งานได้
ตามปกติและมีประสิทธิภาพ

119,840.00 119,840.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุปกรณ์และ
เคมีวิจัย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุปกรณ์และเคมีวิจัย ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO2200061030001 7/3/2018

688 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
น ามาใช้ในโครงการหยาดโลหิตช่วยชีวิตเพ่ือมนุษย์ ปี
การศึกษา 2560 คร้ังท่ี 2 วันท่ี 15 มีนาคม 2561

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิระเมธ โรงพิมพ์จิระเมธ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061030015 8/3/2018

689 ขออนุมัติจ้างปรับปรุงห้อง อาคาร 100 ปี สมเด็จพระ
ศรีนครินทร์ จ านวน 1 งาน

499,000.00 499,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ  ผลทวี นายชัยศิริ  ผลทวี ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO2200061030002 1/6/2018

หนา้ 60



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

690 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและล้างเคร่ืองปรับอากาศ
ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ L206A และห้อง 
L206C

17,700.00 17,700.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061030023 8/3/2018

691 ขออนุมัติจ้างเหมาติดต้ังตาข่ายกันนกพีวีซีกรอบเหล็ก
เหล็กกล่องกาวาไนท์ จ านวน 30 ตร.ม. เพ่ือติดต้ังตา
ข่ายกันนก ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ (L405) อาคารเรียน
รวม

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ  ผลทวี นายชัยศิริ  ผลทวี ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061030017 8/3/2018

692 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 16 รายการ เพ่ือใช้
ในการปฏิบัติงานสอนของบุคลากรในคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

9,952.00 9,952.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต ร้านออฟฟิศมาร์ต ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061030025 11/3/2018

693 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 โครงการ เพ่ือมอบ
ให้กับวิทยากรในโครงการ ปลูกฝังคุณธรรมน า
ความสุขสู่ชีวิต ประจ าปี 2561  ในวันท่ี 22 มีนาคม 
2561

460.00 460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061030032 13/3/2018

694 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย เพ่ือใช้ใน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ''การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วย MyEcho Application ''

375.00 375.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิระเมธ โรงพิมพ์จิระเมธ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061030048 14/3/2018

695 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือมอบให้กับวิทยากร ใน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ''การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วย MyEcho Application ''

2,870.00 2,870.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทรโภชนา (มหาราช) ร้านจันทรโภชนา (มหาราช) ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061030049 14/3/2018

696 ขออนุมัติซ้ือวัสดุใช้ในการจัดโครงการเพ่ือใช้ใน
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ''''การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วย MyEcho Application ''''

125.00 125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอมร จันทบุรี บริษัทอมร จันทบุรี ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061030047 14/3/2018

หนา้ 61



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

697 ขออนุมัติจ้างเหมาปรับพ้ืนท่ี ท าแนวคันดิน และร่อง
ระบายน้ า จ านวน 1 งาน เพ่ือขยายพ้ืนท่ีแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขัง และง่ายต่อการจัดการแปลงเกษตร

100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชิษณุพงศ์ ภิบาลพักตร์นิธี นายชิษณุพงศ์ ภิบาลพักตร์นิธี ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061010042 15/3/2018

698 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ เพ่ือ
รับ-ส่งวิทยากรโครงการ ''คิดผิดชีวิตเปล่ียน'' ประจ าปี
การศึกษา 2560 (นายพศิน อินทรวงศ์) ณ บ้านของ
วิทยากร ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นท.ชุมพล แซ่มสุ่น นท.ชุมพล แซ่มสุ่น ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061030062 19/3/2018

699 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารเพ่ือใช้ในโครงการอบรมการ
ใช้โปรแกรม R เพ่ือประมวลผลวิธีสถิติท่ีใช้ในวิชาการ
วางแผนการทดลอง ทางการเกษตร

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061030061 19/3/2018

700 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 23 มีนาคม 2561 
เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ทบทวนแผนปฏิบัติการ วทน.สู่ภีุมิภาค กลุ่มภาคกลาง
และภาคตะวันออก

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

PR2200061030063 21/3/2018

701 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 
24 มีนาคม 2561 เพ่ือรับ-ส่ง อาจารย์และนิสิต
น าเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี ณ คณะ
วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

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

PR2200061030064 22/3/2018

702 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกส าหรับมอบให้กับวิทยากร 
ท่ีมาบรรยายในโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตช้ันปีท่ี 4 
ประจ าปีการศึกษา 2560

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทรโภชนา (มหาราช) ร้านจันทรโภชนา (มหาราช) ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061030073 28/3/2018

703 ขออนุมัติซ้ือชุดทดสอบส าเร็จรูปตกค้างในผลไม้ 
จ านวน 1 ชุด เพ่ือน ามาใช้ในการตรวจวิเคราะห์

23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีแพค อินเตอร์ จ ากัด บริษัท ซีแพค อินเตอร์ จ ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061030075 29/3/2018

หนา้ 62



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

704 ขออนุมัติซ้ือสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 43
 รายการ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติการจุลชีววิทยา หลักการ
เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืช การปรับปรุงพันธ์ุพืชด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพ และการวินิจฉัยโรคพืช

91,588.79 91,588.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061030079 29/3/2018

705 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ เลเซอร์ FX9 จ านวน 2 
กล่อง เพ่ือใช้พิมพ์เอกสารประกอบการเรียนการสอน
รายวิชาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง อิสเทิร์น เซอร์วิส อิสเทิร์น เซอร์วิส ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061030076 29/3/2018

706 ขออนุมัติจ้างซ่อมตู้ -80 องศาเซลเซียส จ านวน 1 
เคร่ือง เน่ืองจากพัดลมระบายความร้อนของตู้ - 80 
องศาเซลเซียส ไม่ท างานจึงต้องซ่อมแซม โดยการ
เปล่ียนพัดลมภายในเคร่ือง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ์ จ ากัด บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ์ จ ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061030077 29/3/2018

707 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่มและอุปกรณ์ เพ่ือ
เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนของงคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

27,794.30 27,794.30 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061030078 29/3/2018

708 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการ เพ่ือใช้ในโครงการ
 การแสดงผลงานนิสิตในโครงการ LBT DAY ประจ าปี
การศึกษา 2560

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเนินวงไม้เก่า ร้านเนินวงไม้เก่า ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061030087 31/3/2018

709 ขออนุมัติซ้ือแก๊ส จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้ในการ
เช่ือมงานโลหะในการเรียนการสอนวิชางานรูปพรรณ

2,390.00 2,390.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร ขรรด์สู้ศึก นายเสถียร ขรรด์สู้ศึก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300061030001 1/3/2018

710 ขออนุมติซ้ืออุปกรณ์วางของในห้อง G102 เพ่ือใช้
ส าหรับวางพิมพ์ยางและอุปกรณ์ส าหรับการผลิต
เคร่ืองประดับ และซ้ือไม้อัด 10 mm. เพ่ือวาง
อุปกรณ์การผลิตเคร่ืองประดับ

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกนกกาญจน์ กะจะวงค์ นางกนกกาญจน์ กะจะวงค์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300061020012 5/3/2018

711 ขออนุมัติจ้างเหมาเดินสายไฟพร้อมติดต้ังอุปกรณ์ 
จ านวน 1 งาน

28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล  บุญไทย นายณัฐพล  บุญไทย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300061020011 7/3/2018

หนา้ 63



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

712 ขออนุมัติซ้ือกล้องโพลาไรซ์ไมโครสโคป จ านวน 5 
เคร่ือง เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนของคณะอัญมณี 
และการเรียนการสอนวิชา Optical Mineralogy

1,475,000.00 1,475,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด

บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO2300061030001 15/3/2018

713 ขออนุมัติจ้างส าเนาเอกสาร เข้าเล่ม+อุปกรณ์ เพ่ือเป็น
เอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะอัญมณี

3,387.25 3,387.25 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300061030027 29/3/2018

714 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ เพ่ือใช้
ในการจัดท าเอกสารส าหรับการเรียนการสอน

4,107.00 4,107.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300061020010 30/3/2018

715 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ Human Resource 
Management จ านวน 12 เล่ม และหนังสือ 
Industrial Relations จ านวน 12 เล่ม เพ่ือใช้เป็น
เอกสารประกอบในการจัดการเรียนสอนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะฯ

30,420.00 30,420.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400061030004 2/3/2018

716 ขออนุมัติค่ากระดาษช าระแบบแผ่น จ านวน 12 ลัง 
ส าหรับใช้ในห้องสุขา อาคารเฉลิมพระเกียรติของ
คณะฯ

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย 2008

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400061030002 2/3/2018

717 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ย่ีห้อ CANON รุ่น
 CART331 จ านวน 5 กล่อง ส าหรับใช้พิมพ์งาน
เอกสารทางราชการต่างๆ ในส านักงานคณบดีของ
คณะฯ

14,380.80 14,380.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์ทีเค โปร
ดักส์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์ทีเค โปรดักส์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400061030001 2/3/2018

718 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ Business Research Methods 
จ านวน 8 เล่ม และหนังสือ Entrepreneurship 
จ านวน 5 เล่ม เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบในการ
จัดการเรียนสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ

13,978.25 13,978.25 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400061030005 2/3/2018

หนา้ 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

719 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ Business Communication 
Essentials จ านวน 4 เล่ม และหนังสือ The Art And
 Science Of Leadership จ านวน 31 เล่ม เพ่ือใช้
เป็นเอกสารประกอบในการจัดการเรียนสอนนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ

35,756.00 35,756.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400061030006 2/3/2018

720 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 2 
คัน เพ่ือใช้ในการเดินทางโครงการศึกษาดูงานใน
รายวิชา 665632 การจัดการผลิภัณฑ์ใหม่ฯ และ
รายวิชา 665641 การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางฯ 
ในภาคปลาย ปี 60(9มี.ค.61)

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061030001 2/3/2018

721 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ การวิจัยการตลาดและระบบ
สารสนเทศทางการตลาด เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบ
ในการจัดการเรียนสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของ
คณะฯ

16,447.50 16,447.50 เฉพาะเจาะจง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-
ญ่ีปุ่น) ส านักงานใหญ่

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-
ญ่ีปุ่น) ส านักงานใหญ่

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400061030007 8/3/2018

722 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารข้อสอบ จ านวน 101,427 
แผ่น เพ่ือใช้ในการจัดการสอบนิสิตกลางภาค ปี
การศึกษา 2/2560

50,713.50 50,713.50 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400061030008 12/3/2018

723 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน 2
 คัน ส าหรับใช้ในการเดินทางน านิสิตเข้าร่วมโครงการ
ศึกษาดูงานในรายวิชา 668312 และ 66831259 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (15มี.ค.61)

14,740.00 14,740.00 เฉพาะเจาะจง ราตรี มีสุข ราตรี มีสุข มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061030047 12/3/2018

724 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมถังใส จ านวน 28 ถัง เพ่ือใช้ในการ
บริโภค ประจ าแต่ละช้ันภายในอาคารเฉลิมพระ
เกียรติของคณะฯ

980.00 980.00 เฉพาะเจาะจง นส.จ๊ีด มณีรัตน์ นส.จ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061030044 12/3/2018

725 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ย่ีห้อ HP รุ่น 
CE410A/CE412A/CE413A ส าหรับใช้พิมพ์งาน
เอกสารทางราชการต่างๆ ในส านักงานคณบดีของ
คณะฯ

9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061030043 12/3/2018

หนา้ 65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

726 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน ส าหรับใช้ในการเดินทางน านิสิตเข้าร่วมโครงการ
ศึกษาดูงานในรายวิชา 668312 และ 66831259 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (15มี.ค.61)

7,370.00 7,370.00 เฉพาะเจาะจง ราตรี มีสุข ราตรี มีสุข มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061030046 12/3/2018

727 ขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 
(จานกระดาษ, แก้วน้ าพลาสติก, สก็อตไบร์ท) เพ่ือใช้
ส าหรับส านักงานคณบดี และส านักงานบัณฑิตศึกษา
ของคณะฯ

1,490.00 1,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้ียวมุ้ยฮวด ร้านเอ้ียวมุ้ยฮวด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061030054 15/3/2018

728 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมถังใส จ านวน 30 ถัง ส าหรับใช้เพ่ือ
การบริโภค ประจ าแต่ละช้ันภายในอาคารเฉลิมพระ
เกียรติของคณะฯ

1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง นส.จ๊ีด มณีรัตน์ นส.จ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061030056 15/3/2018

729 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 60 ถัง และ 50 แพ็ค เพ่ือ
ใช้ในการอุปโภค บริโภค ภายในส านักงานของคณะฯ

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

PR2400061030053 15/3/2018

730 ขออนุมัติจ้างออกแบบและจัดพิมพ์นามบัตร จ านวน 
200 ใบ เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงานราชการ กับ
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ

963.00 963.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน 
เพรส แอนด์ ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน เพรส
 แอนด์ ซัพพลาย

มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061030055 15/3/2018

731 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล 1 ผืน พร้อมติดต้ัง 
โครงการนิทรรศการผลงานสหกิจศึกษาภาค
ตะวันออกและกิจกรรมนัดพบแรงงาน (Job Fair) 
(29มี.ค.61)

5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่ิงเพชรแอดเวอร์ไทซ่ิง 
จ ากัด

บริษัท ก่ิงเพชรแอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061030070 20/3/2018

732 ขออนุมัติจ้างท าป้าย X-stand 10 ป้าย พร้อมชุดชาต้ัง
 โครงการนิทรรศการผลงานสหกิจศึกษาภาค
ตะวันออกและกิจกรรมนัดพบแรงงาน (Job Fair) 
(29มี.ค.61)

12,305.00 12,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061030073 20/3/2018

733 ขออนุมัติค่าจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ จ านวน 24,514 
แผ่น ส าหรับใช้ในการจัดการสอบนิสิตกลางภาค ปี
การศึกษา 2/2560

12,257.00 12,257.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400061030009 22/3/2018

หนา้ 66



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

734 ขออนุมัติจ้างตกแต่งสถานท่ี และจ้างท าบูเก้ดอกไม้ติด
อก โครงการนิทรรศการผลงานสหกิจศึกษาภาค
ตะวันออกและกิจกรรมนัดพบแรงงาน (Job Fair) 
(29มีค61)

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมอธ ฟลาเวอร์ ร้านมอธ ฟลาเวอร์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061030097 26/3/2018

735 ขออนุมัติจ้างเหมาท าโปสเตอร์ 70 ใบ ส าหรับ
ประชาสัมพันธ์ โครงการวันสหศึกษาภาคตะวันออก 
คร้ังท่ี8 (29มีค61)

5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่ิงเพชรแอดเวอร์ไทซ่ิง 
จ ากัด

บริษัท ก่ิงเพชรแอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061030094 26/3/2018

736 ขออนุมัติจ้างเหมาท าโปสเตอร์ 70 ใบ ส าหรับ
ประชาสัมพันธ์ โครงการวันสหศึกษาภาคตะวันออก 
คร้ังท่ี8 (29มีค61)

2,485.00 2,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061030093 26/3/2018

737 ขออนุมัติจ้างเหมาท าสต๊ิกเกอร์1500ดวง ส าหรับใช้ใน
 โครงการนิทรรศการผลงานสหกิจศึกษาภาค
ตะวันออกและกิจกรรมนัดพบแรงงาน (Job Fair) 
(29มีค61)

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061030095 26/3/2018

738 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (สูจิบัตร 200 แผ่น) 
ส าหรับใช้ใน โครงการนิทรรศการผลงานสหกิจศึกษา
ภาคตะวันออกและกิจกรรมนัดพบแรงงาน (Job Fair) 
(29มีค61)

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061030096 26/3/2018

739 ขออนุมัติจ้างเดินปล๊ักไฟ 50 จุด เพ่ือใช้ในโครงการ
นิทรรศการผลงานสหกิจศึกษาภาคตะวันออกและ
กิจกรรมนัดพบแรงงาน (Job Fair) (29มีค61)

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061030091 26/3/2018

740 ขออนุมัติจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจ าปี 
พ.ศ.2560 เพ่ือเป็นการสรุปผลการด าเนินงานของ
คณะฯ รายปี

37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮ่โกะ เพรส จ ากัด บริษัท โฮ่โกะ เพรส จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400061030010 26/3/2018

741 จ้างเหมาท าโล่รางวัล 5 อัน ส าหรับมอบให้สถาน
ประกอบการและนิสิต ในโครงการนิทรรศการ
ผลงานสหกิจศึกษาภาคตะวันออกและกิจกรรมนัดพบ
แรงงาน (Job Fair) (29มีค61)

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนร าลึก ร้านบางแสนร าลึก มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061030092 26/3/2018

หนา้ 67



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

742 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน 2
 คัน เพ่ือใช้ในการเดินทางของนิสิตในโครงการศึกษาดู
งานในรายวิชา 66735159 การพัฒนาองกรค์สุขภาวะ
 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (7เม.ย.60)

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรณชัย ม่ันคงพีรเดช นายกรณชัย ม่ันคงพีรเดช มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061030103 28/3/2018

743 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลจัดท าเอกสารหลักสูตร
 และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตร ปวส. 
มหาบัณฑิต MM in ITM และงานบัณฑิตศึกษาของ
คณะฯ จ านวน 1 งาน ระยะเวลา 6 เดือน(เม.ย.-ก.ย.
61)

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. วรรณภา อุดมผล น.ส. วรรณภา อุดมผล มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400061030011 28/3/2018

744 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการบุคคลจัดท าเอกสาร
หลักสูตร และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตร 
ปวส. มหาบัณฑิต  MM in ITM และงานวิเทศสัมพันธ์
ของคณะฯ จ านวน 1 งาน ระยะเวลา 6 เดือน(เม.ย.-
ก.ย.61)

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรภพ วิวัฒนวานิช นายวรภพ วิวัฒนวานิช มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400061030012 28/3/2018

745 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 1คัน ไปส่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร โครงการวันสหกิจศึกษาภาค
ตะวันออก คร้ังท่ี8 (29มีค61)

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061030110 29/3/2018

746 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการจัดท าเอกสาร ศูนย์
ประสานงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการ การเรียนรู้กับการท างาน (ปฏิบัติงานด้าน
บริหารท่ัวไป และประสานงาน) จ านวน 1 งาน 
ระยะเวลา 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.61)

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตัง คุณแก้ว นายตัง คุณแก้ว มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400061030014 30/3/2018

747 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดท าเอกสาร งาน
ด้านค้นคว้าและเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูล 1คน
 9 วัน

3,780.00 3,780.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐณิชา ไพบูลย์โรจน์รุ่ง น.ส.ณัฐณิชา ไพบูลย์โรจน์รุ่ง มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061030116 30/3/2018

หนา้ 68



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

748 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 30 เคร่ือง 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าท่ี/คณาจารย์/
ส านักงาน/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะฯ 
ระยะเวลา 6 เดือน (6 งวด) (เม.ย.-ก.ย.61)

130,647.00 130,647.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป มีอาชีพให้เช่าโดยตรง 
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400061030013 30/3/2018

749 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์รายวิชาสมุนไพรใน
ชีวิตประจ าวัน กลุ่มท่ี 2 วันท่ี 11 เมษายน 2561

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางเสง่ียม  ไม้แป้น        / 
เสนอราคา 600 บาท

นางเสง่ียม  ไม้แป้น        / เสนอ
ราคา 565 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061030011 23/3/2018

750 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการท าเอกสารคู่มือการ
อบรมและจัดเตรียมสถานท่ีท าความสะอาด-โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยฯ จ.อยุธยา 
วันท่ี 1 เมษายน 2561

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส และ
นางสุพินธ์ มหาพราหมณ์ /เสนอ
ราคา 2,200 บาท

ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส และนาง
สุพินธ์ มหาพราหมณ์ /เสนอราคา 
2,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061030015 23/3/2018

751 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริม
สุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยฯ จ.อยุธยา วันท่ี 1 
เมษายน 2561

31,160.00 31,160.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ สวัสดีฟาร์มา
กรุ๊ป, บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน
 ซิสเทม จ ากัด (Tesco Lotus), 
บริษัท รักษ์สุข จ ากัด, บริษัท 
สยามแมคโคร จ ากัด, ร้านโชค
ถาวร, ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส, 
นางเสง่ียม ไม้แป้น, นางสาวแวว
ใจ พิมพิลา, และร้านสวัสด์ิ    / 
เสนอราคา 31,160 บาท

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สวัสดีฟาร์มากรุ๊ป,
 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด (Tesco Lotus), บริษัท รักษ์
สุข จ ากัด, บริษัท สยามแมคโคร 
จ ากัด, ร้านโชคถาวร, ร้านพร้อม
พรรณเซอร์วิส, นางเสง่ียม ไม้แป้น, 
นางสาวแววใจ พิมพิลา, และร้าน
สวัสด์ิ    / เสนอราคา 31,158.75 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061030014 23/3/2018

752 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการพาหนะ-โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยฯ จ.อยุธยา 
วันท่ี 1 เมษายน 2561

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายขวัญชัย  ยอดอาจ   / เสนอ
ราคา 17,000 บาท

นายขวัญชัย  ยอดอาจ   / เสนอราคา
 17,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO2700061030001 23/3/2018

753 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์รายวิชาสมุนไพรใน
ชีวิตประจ าวัน กลุ่มท่ี 1 วันท่ี 9 เมษายน 2561

780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง นางเสง่ียม  ไม้แป้น        / 
เสนอราคา 780 บาท

นางเสง่ียม  ไม้แป้น         / เสนอ
ราคา 740 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061030010 23/3/2018

หนา้ 69



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

754 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาเวช
กรรมไทย 2 วันท่ี 28 มีนาคม 2561

180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรรณยาฟาร์มาซี และร้าน
ยาดีฟาร์มาซี (สาขาบางแสน)    /
 เสนอราคา 180 บาท

ร้านพรรณยาฟาร์มาซี และร้านยาดี
ฟาร์มาซี (สาขาบางแสน)    / เสนอ
ราคา 180 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061030016 26/3/2018

755 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก-โครงการทัศนศึกษาพืช
สมุนไพรในรายวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์และ
พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน วันท่ี 28 เมษายน 2561

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเรือนธรรมชาติ  /   เสนอ
ราคา 1,000 บาท

ร้านเรือนธรรมชาติ  /    เสนอราคา 
1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061030022 28/3/2018

756 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ-โครงการทัศนศึกษา
พืชสมุนไพรในรายวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์และ
พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน วันท่ี 28 เมษายน 2561

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ  พรหมศิริ / เสนอ
ราคา 3,5000 บาท

นายชูชาติ  พรหมศิริ / เสนอราคา 
3,5000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061030023 28/3/2018

757 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโครงการรพน้ าขอพรผู้ใหญ่ วันท่ี 5
 เมษายน 2561

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ /เสนอราคา
 1,500 บาท

ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ /เสนอราคา 
730 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061030020 28/3/2018

758 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจาก
เคร่ืองถ่ายเอกสาร ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR2800061030007 27/3/2018

759 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร 
จ ากัด

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าได้มาตรฐาน เครดิตได้ 
ราคามาตรฐาน

PR2800061030006 27/3/2018

760 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการพาแลง @
สระแก้ว

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061030004 6/3/2561

761 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างจัดท ารูปเล่มรายงาน
โครงการ พาแลง @สระแก้ว

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสาร(ข้าง
ธนาคารกรุงไทย)

ศูนย์ถ่ายเอกสาร(ข้างธนาคารกรุงไทย) บริการดี ราคาต่ าสุด PR3300061030005 6/3/2561

762 ขออนุมัติซ้ือวัสดุซ่อมแซมเคร่ืองกล่ันน้ า หมายเลข
ครุภัณฑ์ 550802901000001

39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยวิกตอร่ี จ ากัด บริษัท ไทยวิกตอร่ี จ ากัด บ.เจ้าของสินค้า มีช่างผู้ช านาญ
 วัสดุในการซ่อมแซม

PR3300061030008 7/3/2561

763 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ใน
การจัดโครงการค่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตสระแก้ว คร้ังท่ี 11

13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเจ เทค จ ากัด บริษัท จีเจ เทค จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061030019 8/3/2561

764 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุป้ายไวนิลท่ีใช้ในการ
จัดโครงการค่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิายลัยบูรพา วิทยา
เขตสระแก้ว คร้ังท่ี 11

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท จ ากัด บริษัท ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท จ ากัด บริการดี ราคาต่ าสุด PR3300061030021 8/3/2561

หนา้ 70



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

765 ขออนุมัติจ้างและจ่ายเงินค่าจ้างเหมารถตู้ส าหรับ
โครงการค่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิายลัยบูรพา วิทยา
เขตสระแก้ว คร้ังท่ี 11

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย์ อัฒโน นายไพวัลย์ อัฒโน บริการดี ราคาต่ าสุด PR3300061030022 8/3/2561

766 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุเคร่ืองเขียนท่ีใช้ในการ
จัดโครงการค่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิายลัยบูรพา วิทยา
เขตสระแก้ว คร้ังท่ี 11

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061030020 8/3/2561

767 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่ายาสามัญประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมอุปกรณ์เก็บยา

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์เคร่ืองมือแพทย์สระแก้ว ศูนย์เคร่ืองมือแพทย์สระแก้ว สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061030034 20/3/2561

768 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุส านักงานส าหรับใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะ
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061030038 22/3/2561

769 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 1,174.00 1,174.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี บริการดี ราคาต่ าสุด PR3300061030037 22/3/2561

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

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061030043 27/3/2561

771 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย์ อัฒโน นายไพวัลย์ อัฒโน บริการดี ราคาต่ าสุด PR3300061030044 27/3/2561

772 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการส่งเสริม
พัฒนานิสิตด้วยการเข้าร่วมและน าเสนอผลงาน
วิชาการ การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้าน
คอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน คร้ังท่ี 6

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ล้านแชมป์อิงค์เจ็ท จ ากัด บริษัท ล้านแชมป์อิงค์เจ็ท จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061030046 30/3/2561

773 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมารถตู้ จ านวน 4 
คัน จากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ไป
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย์ อัฒโน นายไพวัลย์ อัฒโน บริการดี ราคาต่ าสุด PR3300061030045 30/3/2561

774 ขออนุมัติจัดจ้างค่าซักผ้าคลุมท่ีน่ังพระ จ านวน 1 งาน 
ในงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 10 ปี

650.00           650.00 เฉพาะเจาะจง คุณอร ซักรีด คุณอร ซักรีด เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400061030013 8/3/2561

หนา้ 71



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

775 ขออนุมัติจัดจ้างดนตรีไทย จ านวน 1 วง ในงานวัน
คล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 10 ปี

4,000.00         4,000.00 เฉพาะเจาะจง นิพนธ์  กล่ ากล่อมจิตร นิพนธ์  กล่ ากล่อมจิตร เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400061030009 8/3/2561

776 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเต็นท์ จ านวน 2 หลัง ในงานวัน
คล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 10 ปี

4,800.00         4,800.00 เฉพาะเจาะจง สุเทพ  เท่งเจียว สุเทพ  เท่งเจียว เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400061030010 8/3/2561

777 ขออนุมัติจัดซ้ือดอกไม้ พวงมาลัย จ านวน 1 งาน ใน
งานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 10 ปี

1,950.00         1,950.00 เฉพาะเจาะจง ดอกไม้ กัลยา ดอกไม้ กัลยา เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400061030011 8/3/2561

778 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองไทยธรรม จ านวน 10 ชุด ใน
งานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 10 ปี

5,000.00         5,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา สหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400061030008 8/3/2561

779 ขออนุมัติจัดซ้ือเทียน ธูป สายสิญจน์ จ านวน 1 งาน 
ในงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 10 ปี

320.00           320.00 เฉพาะเจาะจง แม่ประภาสังฆภัณฑ์ แม่ประภาสังฆภัณฑ์ เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400061030012 8/3/2561

780 ขออนุมัติจัดซ้ือหลอดไฟฟ้า จ านวน 1 งาน 3,090.00         3,090.00 เฉพาะเจาะจง ประโยชน์การไฟฟ้า ประโยชน์การไฟฟ้า เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400061030023 26/3/2561

781 ขออนุมัติจัดจ้างตรวจสอบซ่อมแซมแก้ไข
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 งาน

1,872.50         1,872.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400061030024 26/3/2561

782 ขออนุมัติจัดซ้ือป้ายช่ือสองหน้า จ านวน 20 อัน 3,530.79 3,530.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เสนอราคา 3,530.79 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ3,530.79 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061030003 2/3/2018

783 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Kyocera 
M2035 จ านวน 6 หลอด

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

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 19,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061030001 5/3/2018

784 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับส่ง
 แพทย์หญิงสิริไพลิน มาสอนรายวิชา 685323 ในวันท่ี
 19 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

PR3600061030007 5/3/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

785 ขออนุมัติเปล่ียนลูกบิดประตูห้อง MS 111 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ 
เสนอราคา 350 บาท

นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 350 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061030026 7/3/2018

786 ขออนุมัติจัดซ้ือถุงมือแพทย์ จ านวน 25 กล่อง เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 684493 
โครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ มีนิสิต 2 คน

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินเตอร์แลบ 
จ ากัด เสนอราคา 4,000 บาท

บริษัท บางกอกอินเตอร์แลบ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061030027 7/3/2018

787 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหาร จ านวน 67 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับในการสอบปฏิบัติกลางภาครายวิชา
684326 โภชนการคลินิก 1 (อ.อลงกตส ารองจ่าย)

5,364.01 5,364.01 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบาง
แสน สาขาท่ี 00083 เสนอราคา 
5,364.01 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083 เสนอราคา ,5364.01
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061030032 8/3/2018

788 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับส่งอาจารย์จุฑามาศ สนธิรัตน มาสอนรายวิชา 
684327 โภชนการคลินิก 2 ในวันท่ี 17 มีนาคม 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

PR3600061030028 8/3/2018

789 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับส่งอาจารย์จุฑามาศ สนธิรัตน มาสอนรายวิชา 
684327 โภชนการคลินิก 2 ในวันท่ี 25 มีนาคม 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

PR3600061030029 8/3/2018

790 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับส่งอาจารย์คณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมโครงการ
ศึกษาดูงานทางพยาธิวิทยากายวิภาคในวันท่ี 26 
มีนาคม พ.ศ.2561

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

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาท่ีตกลงจ้าง
 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061030038 9/3/2018

791 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาจุลชีวและปรสิต
วิทยา

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด เสนอราคา 1,500 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061030033 9/3/2018

792 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ จ านวน 
9 รายการ

1,553.00 1,553.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี เสนอ
ราคา 913 บาท,ร้านไพรเวชค้า
วัสดุ เสนอราคา 540 บาท,ร้าน
สุดประหยัด 20 บาท เสนอราคา
 100 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 913 บาท,ร้านไพรเวชค้าวัสดุ
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 540 บาท,ร้านสุด
ประหยัด 20 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061030039 9/3/2018

หนา้ 73



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

793 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเปล่ียนก๊อกน้ าอ่างล้างมือ
ห้อง 304

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ 
เสนอราคา 900 บาท

นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061030043 12/3/2018

794 ขออนุมัติจัดซ้ือด้ามมีดผ่าตัดเบอร์ 4 จ านวน 30 อัน 
เพ่ือใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคนิค
ช้ันสูงทางพยาธิวิทยา 2/60

10,440.00 10,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด เสนอ
ราคา 10,440 บาท

บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 10,440 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061030002 12/3/2018

795 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหาร จ านวน 23 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโภชนบ าบัด 
(อ.อลงกต)

1,333.11 1,333.11 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบาง
แสน สาขาท่ี 00083 เสนอราคา 
1,333.11 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
1,333.11 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061030044 12/3/2018

796 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 10 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 685493 
โครงงานทางพยาธิวิทยา (อ.วรานุรินทร์)

14,616.20 14,616.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด 
เสนอราคา 14,616.20 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 14,616.20

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061030003 12/3/2018

797 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 2 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับประกอบการเรียนการสอนรายวิชาเทคนิค
ช้ันสูงทางพยาธิวิทยาฯ

3,798.50 3,798.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยส-ซายน์ จ ากัด เสนอ
ราคา 3,798.50 บาท

บริษัท เยส-ซายน์ จ ากัดราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 3,798.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061030042 12/3/2018

798 ขออนุมัติจัดซ้ือ Co2 จ านวน 1 CYL เพ่ือใช้ส าหรับ
การเรียนการสอนรายวิชาของสาขาเทคนิคการแพทย์ 
(เงินคณะ)

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ ประเทศไทย 
(จ ากัด) มหาชน เสนอราคา 
2,140 บาท

บริษัท ลินเด้ ประเทศไทย (จ ากัด) 
มหาชน ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,140 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061030047 13/3/2018

799 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 2 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาหลักสูตรพยาธิ
วิทยากายวิภาค

5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด เสนอราคา 
5,029 บาท

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
5,029 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061030055 13/3/2018

800 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหารโภชนบ าบัด จ านวน 20 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชา
โภชนาการคลินิก 1 รหัส 684326 (อ.อลงกต)

1,025.40 1,025.40 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบาง
แสน สาขาท่ี 00083 เสนอราคา 
1,025.40 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
1,025.40 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061030064 19/3/2018

801 ขออนุมัติจัดซ้ือเส้ือกาวน์และรองเท้าส าหรับ
ห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง

24,182.00 24,182.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด
เสนอราคา 24,182 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 24,182 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061030004 19/3/2018

หนา้ 74



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

802 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 684493 
โครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์

6,206.00 6,206.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด เสนอราคา
 6,206 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ
  6,206 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061030062 19/3/2018

803 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการงานท าพร้อมติดต้ังฝาบ่อ
เหล็ก จ านวน 2 ชุด

36,300.00 36,300.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน เสนอราคา
 36,300 บาท

นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคาท่ีตกลง
จ้าง 36,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061030006 21/3/2018

804 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จ านวน 3.653 
ลิตร (กุลธราส ารองจ่าย)

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
เสนอราคา 100 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061030080 21/3/2018

805 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาจุลชีววิทยา
และวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์ ห้อง 304

11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด 
เสนอราคา 11,984 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 11,984 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061030007 21/3/2018

806 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 2 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาชีวเคมี ห้อง 304

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 6,420 บาท

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ6,420 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061030077 21/3/2018

807 ขออนุมัติจ้างย้ายตู้ควบคุมระบบกล้องวงจรปิด CCTV
 จ านวน 1 งาน

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเกรส เอ็นริช จ ากัด
เสนอราคา 3,500 บาท

บริษัท โปรเกรส เอ็นริช จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 3,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061030081 22/3/2018

808 ขออนุมัติจัดซ้ือหลอดฟูลออเรนเซน จ านวน 4 หลอด 
(อ.นรินทร์ส ารองจ่าย)

220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์  อีเลคทริค เสนอ
ราคา 220 บาท

ร้านกฤษณ์  อีเลคทริค ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 220 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061030091 26/3/2018

809 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหาร จ านวน 35 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโภชนาการ
คลินิก (อ.อลงกต)

1,734.22 1,734.22 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบาง
แสน สาขาท่ี 00083 เสนอราคา 
1,734.22 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
1,734.22 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061030090 26/3/2018

810 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัส จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับส่ง อาจารย์และนิสิต เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน
กายภาพบ าบัดทางหัวใจและปอด 1 ประจ าปี
การศึกษา 2560 ในวันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ 
โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี

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

บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จ ากัด
 ราคาท่ีตกลงจ้าง 5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061030087 26/3/2018

หนา้ 75



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

811 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ -
 ส่ง อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมโครงการการ
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในวันท่ี 27
เมษายน พ.ศ.2561

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ เสนอราคา 
3,500 บาท

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาท่ีตกลงจ้าง
 3,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061030094 27/3/2018

812 ขออนุมัติจัดซ้ือออกซิเจน จ านวน 1 CYL 1,267.95 1,267.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ ประเทศไทย จ ากัด 
เสนอราคา 1,267.95 บาท

บริษัท ลินเด้ ประเทศไทย จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ1,267.95 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061030092 27/3/2018

813 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 2 คัน เพ่ือรับ -
 ส่ง อาจารย์คณะสหเวชศาสตร์เข้าร่วมโครงการการ
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในวันท่ี 23 
เมษายน พ.ศ.2561

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเจตน์  ภิญโญย่ิง เสนอราคา 
3,500 บาท,นายชูชาติ พรหมศิริ 
เสนอราคา 3,500 บาท

นายเจตน์  ภิญโญย่ิง ราคาท่ีตกลงจ้าง
 3,500 บาท,นายชูชาติ  พรหมศิริ 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 3,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061030093 27/3/2018

814 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองวัดค่าความเป็น กรด - ด่าง 
แบบต้ังโต๊ะ จ านวน 2 เคร่ือง

37,878.00 37,878.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จ ากัด 
เสนอราคา 37,878 บาท

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จ ากัดราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 37,878 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061030009 28/3/2018

815 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองเขย่าผสมสารแบบต้ังโต๊ะ จ านวน
 10 เคร่ือง

98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด เสนอราคา 
98,440 บาท

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
98,440 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061030010 28/3/2018

816 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองกวนสารละลายระบบแม่เหล็ก
และให้ความร้อน จ านวน 5 เคร่ือง

58,850.00 58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จ ากัดเสนอ
ราคา 58,850 บาท

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 58,850 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061030008 28/3/2018

817 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดควบคุมแรงดันไฟฟ้า Stabilizer 
จ านวน 5 เคร่ือง

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จ ากัดเสนอ
ราคา 64,200 บาท

บริษัท ไอโครเทค จ ากัด ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 64,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061030011 28/3/2018

818 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองวัดความขุ่น จ านวน 1 เคร่ือง 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด เสนอราคา 40,000 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 40,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061030012 28/3/2018

819 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองช่ัง 2 ต าแหน่ง จ านวน 1 เคร่ือง
 และเคร่ืองช่ัง 4 ต าแหน่ง จ านวน 1 เคร่ือง

74,258.00 74,258.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยส-ซายน์ จ ากัด เสนอ
ราคา 74,258 บาท

บริษัท เยส-ซายน์ จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 74,258 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061030013 28/3/2018

หนา้ 76



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

820 จ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางจาก ม.บูรพา ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ 
ในวันท่ี 5 มี.ค.61 และ เดินทางจากสนามบินสุวรรณ
ภูมิ ถึง ม.บูรพา ในวันท่ี 7 มี.ค. 61

4,000.00         4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020191 2/3/2561

821 ขออนุมัติซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera ส าหรับใช้
พิมพ์เอกสารในส านักงาน

22,400.00       22,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800061030001 2/3/2561

822 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด ห้องเรียน KB201 
และ KB202 ส าหรับเดือน กุมภาพันธ์ 2561

1,300.00         1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศรี โคตรพัฒน์ นางเพ็ญศรี โคตรพัฒน์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061020003 2/3/2561

823 ขออนุมัติจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดห้องเรียน 
KB-201 , KB-202  เดือน มี.ค. 61

1,300.00         1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศรี โคตรพัฒน์ นางเพ็ญศรี โคตรพัฒน์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061030034 5/3/2561

824 ขออนุมัติจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดห้องเรียน 
MIT , MIT-S1 , MIT-S2 เดือน มี.ค. 61

1,500.00         1,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ครองคิด หมู่เท่ียง น.ส.ครองคิด หมู่เท่ียง ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061030033 5/3/2561

825 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ 
จ านวน 1 คัน ส าหรับเดินทางเข้าร่วมประชุมหารือ
เรือง EEC โดยเดินทางไปกลับ ม.บูรพา - ลาดพร้าว 
กรุงเทพฯ วันท่ี 8 มี.ค. 61

2,800.00         2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061030036 6/3/2561

826 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อริโก้ ส าหรับ
ใช้กับเคร่ืองถ่ายเอกสารในห้องส านักงานคณบดี 
ส านักงานจัดการศึกษา และห้องพักอาจารย์

25,700.00       25,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800061030002 7/3/2561

827 จ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ จ านวน 1 คัน
 ส าหรับเดินทางศึกษาดูงาน ในวันท่ี 16 มี.ค. 2561

12,000.00       12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800061030003 9/3/2561

828 ซ้ือของท่ีระลึก กระเช้าอาหารทะเลแห้ง จ านวน 1 ชุด
 ส าหรับมอบให้ บ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) ท่ีให้ความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 
ในวันท่ี 16 มี.ค. 2561

1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ร้านมารดา ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061030074 9/3/2561

หนา้ 77



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

829 จ้างท าป้ายติดสต๊ิกเกอร์ จ านวน 4 ป้าย 1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ร้านตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061030076 9/3/2561

830 จ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
เดินทางจาก ม.บูรพา ถึง ศูนย์การค้าแฟช่ันไอส์แลนด์ 
ในวันท่ี 13-16

11,200.00       11,200.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800061030004 12/3/2561

831 ซ้ือน้ าด่ืมถัง  จ านวน 57 ถัง 1,995.00         1,995.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061030078 12/3/2561

832 ซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ จ านวน 10 เคร่ือง เคร่ืองผสม
สัญญาณเสียง จ านวน 1 เคร่ือง ไมค์ลอย จ านวน 2 
ตัว โทรโข่ง จ านวน 6 ตัว เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด จ านวน 
1 ตัว

76,077.00       76,077.00 เฉพาะเจาะจง ซียูดิจิตอลซัพพลาย ซียูดิจิตอลซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800061030005 13/3/2561

833 ซ้ือหน่วยความจ าส ารองส าหรับเคร่ืองแม่ข่าย จ านวน 
8 ตัว

148,000.00      148,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800061030006 13/3/2561

834 ซ้ือจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 
21.5 น้ิว จ านวน 65 จอ

260,000.00      260,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800061030007 14/3/2561

835 พัดลมระบายอากาศ ส าหรับตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 อัน

3,210.00         3,210.00 เฉพาะเจาะจง ซียูดิจิตอลซัพพลาย ซียูดิจิตอลซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061030086 13/3/2561

836 ซ่อมเปล่ียนแบตเตอร่ีเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 6 เคร่ือง 
และซ่อมสวิตช์เปิดปิด 1 เคร่ือง

6,741.00         6,741.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061030093 14/3/2561

837 ซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ 20 ตัว และ เก้าอ้ี
อเนกประสงค์ 60 ตัว

92,000.00       92,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800061030009 20/3/2561

838 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน ไปกลับ ม.
บูรพา ถึง วิภาวดีรังสิต ส าหรับเดินทางเข้าร่วมประชุม
ผู้ร่วมสรับสนุนทางเทคนิค (Technical 
Co-sponsorship) ในวันท่ี 20 มีนาคม 2561

2,800.00         2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061030130 16/3/2561

839 ซ้ือวัสดุ  ส าหรับใช้ปรับทัศนียภาพตกแต่งสถานท่ี ใน
ส านักงานและภายในอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ

10,000.00       10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไม้เมือง การ์เด้น ร้านไม้เมือง การ์เด้น ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061030145 19/3/2561

หนา้ 78



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

840 ซ้ือวัสดุ ส าหรับใช้ในการจัดโครงการเพ่ือสนับสนุน
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ''กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิต
 ช้ันปีท่ี 4 และ Informatics Night''

3,200.00         3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน kalaya Florist , ร้าน The 
Balloon , บริษัทบัณฑิต สเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด

ร้าน kalaya Florist , ร้าน The 
Balloon , บริษัทบัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี
 จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061030148 19/3/2561

841 ซ้ือวัสดุ ส าหรับใช้ในการจัดโครงการเพ่ือสนับสนุน
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ''กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิต
 ช้ันปีท่ี 4 และ Informatics Night''

9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน kalaya Florist , เอ็ม-เอส 
โฆษณา, บ.ดีฟาร์มาซี จ ากัด , 
บริษัทบัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ร้าน kalaya Florist , เอ็ม-เอส 
โฆษณา, บ.ดีฟาร์มาซี จ ากัด , บริษัท
บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061030146 19/3/2561

842 ซ้ือวัสดุ ส าหรับใช้ในการจัดโครงการเพ่ือสนับสนุน
พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ''กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิต
 ช้ันปีท่ี 4 และ Informatics Night''

9,000.00         9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ ชมภูทอง , ร้าน 
Bollon up , บริษัทบัณฑิต 
สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

นายวัชระ ชมภูทอง , ร้าน Bollon 
up , บริษัทบัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061030147 19/3/2561

843 ขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 
ส าหรับใช้เติมรถจักรยานยนต์ของคณะ ในการรับส่ง
เอกสารของเจ้าหน้าท่ี

60.00             60.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061030143 19/3/2561

844 จ้างชุดการแสดง สาขา CS ส าหรับแสดงในการจัด
โครงการเพ่ือสนับสนุนพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ''
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิต ช้ันปีท่ี 4 และ Informatics
 Night''

4,000.00         4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกราช รัตนพันธ์ นายเอกราช รัตนพันธ์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061030152 19/3/2561

845 จ้างชุดการแสดง สาขา SE ส าหรับแสดงในการจัด
โครงการเพ่ือสนับสนุนพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ''
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิต ช้ันปีท่ี 4 และ Informatics
 Night''

4,000.00         4,000.00 เฉพาะเจาะจง สุนิสา  อวยพรชัยสกุล สุนิสา  อวยพรชัยสกุล ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061030153 19/3/2561

846 จ้างชุดการแสดง สาขาIT ส าหรับแสดงในการจัด
โครงการเพ่ือสนับสนุนพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ''
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิต ช้ันปีท่ี 4 และ Informatics
 Night''

4,000.00         4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทธพงษ์ หงสา นายภัทธพงษ์ หงสา ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061030151 19/3/2561

847 จ้างท าป้ายไวนิล  จ านวน 1 ป้าย 450.00           450.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ร้าน ตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061030149 19/3/2561

หนา้ 79



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

848 จ้างเช่าเคร่ืองเสียง ส าหรับใช้ในการจัดโครงการเพ่ือ
สนับสนุนพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต ''กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศช้ันปีท่ี 4 และ Informatics Night'' ในวันท่ี 29 
มี.ค. 2561

5,000.00         5,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061030150 19/3/2561

849 จ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ ในวันท่ี 24 
และ 25 มี.ค. 2561 จ านวน 2 วันๆละ 2 คัน และจ้าง
เหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ ในวันท่ี 24 และ 25
 มี.ค. 2561 จ านวน 2 วันๆละ 1 คัน

45,000.00       45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800061030008 19/3/2561

850 ซ้ือของท่ีระลึก (กระเช้าอาหารทะเลแห้ง) จ านวน 1 ชุด 1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ร้านมารดา ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061030164 20/3/2561

851 ซ้ือล าโพง จ านวน 6 ตู้ ส าหรับใช้ในห้องเรียนเพ่ือการ
เรียนการสอน

18,000.00       18,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800061030010 20/3/2561

852 ซ้ือพรมดักฝุ่นชนิดขนส้ัน จ านวน 2 ช้ิน และพรมดัก
ฝุ่นชนิดเส้นใย จ านวน 12 เมตร

34,026.00       34,026.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800061030013 21/3/2561

853 ซ้ือโทรทัศน์ แอลอีดี ขนาด 65 น้ิว จ านวน 2 เคร่ือง 83,460.00       83,460.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800061030011 21/3/2561

854 ซ้ือโมโครโฟน พร้อมขาต้ังโต๊ะ จ านวน 25 ชุด 48,150.00       48,150.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800061030012 21/3/2561

855 ซ้ือโต๊ะเลคเชอร์ จ านวน 100 ตัว 145,000.00      145,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800061030014 22/3/2561

856 ซ้ือตลับเมตร ขนาดความยาว 8 เมตร จ านวน 2 อัน 1,390.00         1,390.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061030187 22/3/2561

857 ซ้ือกระดาษบรู๊ฟ จ านวน 100 แผ่น 1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061030189 22/3/2561

858 ซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 ชุด 1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รักผัก รักสุขภาพ ร้าน รักผัก รักสุขภาพ ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061030188 22/3/2561

859 ซ้ือเก้าอ้ีอเนกประสงค์ จ านวน 415 ตัว 373,500.00      373,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800061030015 26/3/2561

หนา้ 80



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

860 จ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางเข้าร่วมงาน Thailand Innovation 
Hubs 4.0S เดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง สยามพารา
กอน ในวันท่ี 5 เมษายน 2561

2,800.00         2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061030192 26/3/2561

861 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงานจ านวน 26 รายการ ส าหรับ
ใช้ในส านักงานจัดการศึกษาและส านักงานคณบดี

36,411.08       36,411.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800061030016 27/3/2561

862 ขอจ้างท าตรายาง 920.00 920.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟิค/เสนอราคา 
920.00 บาท

แสนสุขกราฟฟิค/เสนอราคา 920.00
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3900061030005 5/3/2561

863 ขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ทะเบียน จฉต 
858 ชลบุรี

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3900061030004 5/3/2561

864 จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 11,236.50 11,236.50 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง/เสนอ
ราคา 11,236.50 บาท

นายบรรชา  โคตรศรีเมือง/เสนอราคา
 11,236.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3900061030001 16/3/2561

865 ขอซ้ือวัสดุส านักงาน 8,915.24 8,915.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) 
จ ากัด/เสนอราคา 8,915.24 บาท

บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด/
เสนอราคา 8,915.24 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3900061030040 20/3/2561

866 ขอซ้ือวัสดุหมึกพิมพ์สี 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา
 21,600.00 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
21,600.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3900061030002 29/3/2561

867 ขอซ้ือวัสดุส านักงาน 712.04 712.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
เสนอราคา 712.04 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
เสนอราคา 712.04 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3900061030043 27/3/2561

868 ขอจ้างเหมารถตู้  โครงการความรู้ทางภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์จากห้องเรียนสู่การจัดการการท่องเท่ียวของ
ชุมชนฯ

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าวบริการ/
เสนอราคา 11,000.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าวบริการ/
เสนอราคา 11,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3900061040002 3/4/2561

หนา้ 81



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

869 ขอจ้างเหมารถบัส โครงการความรู้ทางภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์จากห้องเรียนสู่การจัดการการท่องเท่ียวของ
ชุมชน ฯ

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรชาติ  ป้ันทอง/เสนอราคา 
17,000.00 บาท

นายวีรชาติ  ป้ันทอง/เสนอราคา 
17,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3900061040001 3/4/2561

870 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เติม 
13 มี.ค. 61 เพ่ือใช้รับ-ส่งบุคลากรไปโครงการทดสอบ
ความรู้ภาษาอังกฤษ ท่ีรร.สมเด็จพระบรมราชเทวี เติม
รถสถาบันภาษาขฉ7133

500.00           500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง PR4000061030014 12/3/2018

871 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เติม
วันท่ี 15 มี.ค. 61 เพ่ือไปรับ-ส่งบุคลากรเข้าร่วมเปิด
และเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย
แอปพลิเคช่ัน MyEcho ท่ีม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

1,200.00         1,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง PR4000061030015 13/3/2018

872 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-งานปรับปรุงช้ัน 4 ห้อง
ส านักงานสถาบันภาษา อาคารศาสตราจารย์ประยูร 
จินดาประดิษฐ์ เพ่ือใช้เป็นท่ีท างานของพนักงาน
สถาบัน

92,023.42       92,023.42 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 PO4000061030001 21/3/2018

873 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เติม
วันท่ี 29 มี.ค. 61 เพ่ือไปรับ-ส่งวิทยากรโครงการ 
English for MC ท่ีกทม. เติมรถประจ าสถาบันภาษา 
ขฉ 7133

1,200.00         1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสิน ปิโตเลียม จ ากัด บริษัท ชลสิน ปิโตเลียม จ ากัด PR4000061030024 28/3/2018

874 ขออนุมัติจ้างเหมาปรับพี้ืนดินหน้าอาคารปฏิบัติการ
คณะดนตรีและการแสดง (อาคารใหม่)

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหเทพ ขามไชยพงษ์/
17,000 บาท

นายสหเทพ ขามไชยพงษ์/17,000 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061030016 2/3/2561

875 ขออนุมัติปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารปฏิบัติการคณะ
ดนตรีและการแสดง

95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสหเทพ ขามไชยพงษ์/
95,000 บาท

นายสหเทพ ขามไชยพงษ์/95,000 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061030015 2/3/2561

876 ขออนุมัติจัดซ้ือสายสัญญาณ UTP,สายสัญญาณเสียง,
Adaptor

6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์/6,200
 บาท

นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์/6,200 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061030017 2/3/2561

หนา้ 82



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

877 ขออนุมัติจ้างเหมาก าจัดขยะประจ าเดือนมีนาคม 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  สุขสมบัติ/3,500 
บาท

นายสมศักด์ิ  สุขสมบัติ/3,500 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061030014 2/3/2561

878 ขออนุมัติจ้างเหมาติดต้ังราวผ้าม่านรอบห้องการแสดง
อาคารใหม่คณะดนตรีและการแสดง

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร แสงอ่อน/12,000 บาท นายสมพร แสงอ่อน/12,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061030018 2/3/2561

879 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบติดผนังและ
แบบแขวนอาคารปฏิบัติการคณะดนตรีและการแสดง
(อาคารใหม่)

117,500.00 117,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/117,500
 บาท

นายศรายุทธ ใสยาทา/117,500 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PO4200061030001 6/3/2561

880 ขออนุมัติจ้างเหมาบันทึกข้อมูล,จัดท ารูปเล่ม,ซีดีข้อมูล
การสัมมนาวิชาการและเสวนาในโครงการสัมนา
น าเสนอผลงานวิชาการด้านวัฒนธรรมดนตรีและ
ศิลปะการแสดง

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย วรพงษ์  เวชมาลีนนท์ /
60,000 บาท

นาย วรพงษ์  เวชมาลีนนท์ /60,000
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061030025 8/3/2561

881 ขออนุมัติจ้างเหมาย้าย-ติดต้ังเคร่ืองมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 
จ ากัด/8,500 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
8,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061030021 8/3/2561

882 ขออนุมัติเช่าระบบแสง-เสียงในโครงการสัมนา
น าเสนอผลงานวิชาการด้านวัฒนธรรมดนตรีและ
ศิลปะการแสดง

84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์ เจริมจรุง/84,000 
บาท

นายจิรโรจน์ เจริมจรุง/84,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061030026 8/3/2561

883 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารสัมนาวิชาการใน
โครงการสัมนาน าเสนอผลงานวิชาการด้านวัฒนธรรม
ดนตรีและศิลปะการแสดง

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ/40,000 
บาท

น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ/40,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061030024 8/3/2561

884 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาหลอดไฟห้องประชุม
เกียรติยศคุณอนันต์ อนันตกูล

1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค1,070 บาท นิวทาวน์ เทคนิค1,070 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061030028 12/3/2561

885 ขออนุมัติจัดซ้ือโต๊คอม,เก้าอ้ีท างาน,ปาร์ติช่ันทึบ 36,300.00 36,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์36,300
 บาท

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์36,300 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061030034 14/3/2561

886 ขออนุมัติจ้างเหมาย้ายเสาไฟฟ้าอาคารปฏิบัติการ
คณะดนตรีและการแสดง

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรุธ  สุกใส/5,000 บาท นายนิรุธ  สุกใส/5,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061030033 14/3/2561

หนา้ 83



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

887 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ BROTHER HL-5240 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส/6,400 
บาท

ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส/6,400 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061030035 14/3/2561

888 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์-รับส่งคณบดีเข้าร่วม
เป็นอนุกรรมการพัฒนาการประกวดนาฏศิลป์

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ/2,700 
บาท

นายทวีป สุระประเสริฐ/2,700 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061030038 16/3/2561

889 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุเพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอน

12,113.05 12,113.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 
(มหาชน)/12,113.05 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
12,113.05 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061030040 16/3/2561

890 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืมเพ่ือใช้ในส านักงาน 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คณิศร/3,200 บาท หจก.คณิศร/3,200 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061030039 16/3/2561

891 ขออนุมัติจ้างเหมาท าขอบฟูตบาททางเข้าอาคาร
ปฏิบัติการคณะดนตรีและการแสดง

37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง นายชรัม งามทองหล่อ/37,450 
บาท

นายชรัม งามทองหล่อ/37,450 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061030037 16/3/2561

892 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมและฝ้าเพดานอาคาร
ศิลปกรรมศาสตร์ 3

4,520.00 4,520.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย  ขาวส าลี/4,520 บาท นายอุทัย  ขาวส าลี/4,520 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061030043 21/3/2561

893 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/5,800 
บาท

นายศรายุทธ ใสยาทา/5,800 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061030041 21/3/2561

894 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์เพ่ือเข้าร่วมจัด
นิทรรศการนวัตกรรมสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ
Innovation Hubs

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐชัยพงษ์ ช้อยชด/30,000
 บาท

นายณัฐชัยพงษ์ ช้อยชด/30,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061030049 26/3/2561

895 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี 14,800.00 14,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/14,800 
บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/14,800 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061030048 26/3/2561

896 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ
ห้องพักครูช้ัน 3

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/1,000 
บาท

นายศรายุทธ ใสยาทา/1,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061030051 29/3/2561

หนา้ 84



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

897 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ HP M2727 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/4,800 
บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/4,800 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061030052 29/3/2561

898 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์เพ่ือรับ-ส่งเจ้าหน้าท่ี
ในการเข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
นวัตกรรมสร้างสรรค์ Innovation Hhbs

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ/5,400 
บาท

นายทวีป สุระประเสริฐ/5,400 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061030056 30/3/2561

899 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถยนต์ (รถบัส) 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์ นายลือชา สมวิทย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR4300061030004 14/3/2018

900 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR4300061030007 15/3/2018

901 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในโครงการเลือกต้ังสโมสร
นิสิตฯ

180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR4300061030024 21/3/2018

902 ขออนุมัติซ้ือบัตรลงคะแนนเลือกต้ังโครงการเลือกต้ัง
สโมสรนิสิตฯ

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโรจน์สกรีน ร้านโรจน์สกรีน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR4300061030026 21/3/2018

903 ขออนุมัติจัดซ้ือป้ายไวลินโครงการเลือกต้ังสโมสรนิสิตฯ 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงศิลป์ ร้านหน่ึงศิลป์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR4300061030025 21/3/2018

904 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า-ปลาข้างเหลือง) จ านวน
 1 รายการ

4,020.00 4,020.00 เฉพาะเจาะจง คุณอนงค์  ย้ิมละมัย  / ราคาท่ี
เสนอ 4,020 บาท

คุณอนงค์  ย้ิมละมัย  / ราคาท่ีเสนอ 
4,020 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030003 2/3/2018

905 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านจิปาถะ / ราคาท่ีเสนอ 
450 บาท

ร้านบ้านจิปาถะ / ราคาท่ีเสนอ 450 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030006 2/3/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

906 วัสดุไฟฟ้า  จ านวน 2 รายการ 4,350.00 4,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
 จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 4,100 
บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด  / ราคาท่ีเสนอ 4,100 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030005 2/3/2018

907 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030001 2/3/2018

908 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  10  รายการ 27,514.50 27,514.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส / ราคาท่ีเสนอ 27,514.50
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 27,514.50 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030002 2/3/2018

909 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง นางอนงค์  ย้ิมละมัย / ราคาท่ี
เสนอ 8,060 บาท

นางอนงค์  ย้ิมละมัย / ราคาท่ีเสนอ 
8,060 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030002 2/3/2018

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

ห้องเย็นชวนชม / ราคาท่ีเสนอ 6,000
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030004 2/3/2018

911 ซ้ือตุ๊กตา จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

50,958.75 50,958.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 50,958.75 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 50,958.75 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PO7080061030001 6/3/2018

912 ซ้ือสินค้า อุปกรณ์ประกอบการขาย วัตถุดิบและวัสดุ 
จ านวน 20 รายการ เพ่ือน ามาขายและใช้ในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

33,235.00 33,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 33,235
 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ 33,235 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030006 5/3/2018

หนา้ 86



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

913 วัสดุการเกษตร(ถุงพลาสติก) จ านวน 1 รายการ 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร / 
ราคาท่ีเสนอ 350 บาท

ร้านท้ายตลาดการเกษตร / ราคาท่ี
เสนอ 350 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030008 5/3/2018

914 ซ้ือน้ าอัดลมและมินิเมทพัลพิส้ม จ านวน 6 รายการ 
เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

11,212.08 11,212.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์
เชียล จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
11,212.08 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 11,212.08 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030005 5/3/2018

915 น้ าเค็มช่องแสมสาร  จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030010 5/3/2018

916 วัสดุคอมพิวเตอร์(อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย) 
จ านวน 1 รายการ

14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 14,400 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 14,400 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030009 5/3/2018

917 ซ้ือวัตถุดิบ จ านวน 35 รายการ เพ่ือน ามาท าข้าว
กล่องขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

3,625.00 3,625.00 เฉพาะเจาะจง นางนกแก้ว / ราคาท่ีเสนอ 
3,625 บาท

นางนกแก้ว / ราคาท่ีเสนอ 3,625 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030004 5/3/2018

918 วัสดุการเกษตร(อาร์ทีเมีย) จ านวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรจงฟาร์ม / ราคาท่ีเสนอ 
1,080 บาท

ร้านบรรจงฟาร์ม / ราคาท่ีเสนอ 
1,080 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030026 7/3/2018

919 ซ้ือข้าวกล่อง(ข้าวหมูทอด) จ านวน 34 กล่อง เพ่ือ
น ามาขายให้กับโรงเรียนบ้านวังกวาง จังหวัดแพร่ ใน
วันท่ี 8 มีนาคม 2561

1,190.00 1,190.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณหนิม / ราคาท่ีเสนอ 
1,190 บาท

ร้านคุณหนิม / ราคาท่ีเสนอ 1,190 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030008 7/3/2018

หนา้ 87



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

920 ข้าวกล่อง(ข้าวหมูผัดกะเพรา) จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
น ามาขายให้กับโรงเรียนบ้านเด่นส าโรง จังหวัด
อุตรดิตถ์ ในวันท่ี 9 มีนาคม 2561

2,275.00 2,275.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณหนิม / ราคาท่ีเสนอ 
2,275 บาท

ร้านคุณหนิม / ราคาท่ีเสนอ 2,275 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030010 7/3/2018

921 ซ้ือพาย,คุกก้ี   จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030011 7/3/2018

922 ฟิล์มเคร่ืองพิมพ์ พร้อมบริการเปล่ียน (เคร่ืองพิมพ์HP
 Leserjet M201N)  จ านวน 1  งาน

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 2,500 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 2,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030028 7/3/2018

923 ซ้ือข้าวกล่อง(ข้าวหมูอบ) จ านวน 206 กล่อง เพ่ือ
น ามาขายให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ จังหวัด
สระบุรี ในวันท่ี 9 มีนาคม 2561

7,210.00 7,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณหนิม / ราคาท่ีเสนอ 
7,210  บาท

ร้านคุณหนิม / ราคาท่ีเสนอ 7,210  
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030009 7/3/2018

924 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

PR7080061030007 7/3/2018

925 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030027 7/3/2018

926 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 7 รายการ 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง  นางเยาว์  ดวงสุดา/ ราคาท่ี
เสนอ 5,690 บาท

 นางเยาว์  ดวงสุดา/ ราคาท่ีเสนอ 
5,690 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030032 8/3/2018

หนา้ 88



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

927 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง นางเอ้ือมเดือน แสงสัตยา / 
ราคาท่ีเสนอ 8,830 บาท

นางเอ้ือมเดือน แสงสัตยา / ราคาท่ี
เสนอ 8,830 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030034 8/3/2018

928 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 25 รายการ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอ าพล  เทียนเงิน  / ราคาท่ี
เสนอ 6,850 บาท

นายอ าพล  เทียนเงิน  / ราคาท่ีเสนอ
 6,850 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030033 8/3/2018

929 ซ้ือข้าวกล่อง จ านวน 130 กล่อง เพ่ือน ามาขายให้กับ
โรงเรียนมัธยมวัดด่านส าโรง จังหวัดสมุทรปราการ ใน
วันท่ี 12 มีนาคม 2561

4,550.00 4,550.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช  พงษ์วุฒิธรรม/ราคา
ท่ีเสนอ 4,550 บาท

นายมาโนช  พงษ์วุฒิธรรม/ราคาท่ี
เสนอ 4,550 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030012 8/3/2018

930 ซ้ือข้าวกล่อง จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายให้กับ
โรงเรียนโป่งน้ าร้อน จังหวัดเชียงราย ในวันท่ี 22 
มีนาคม 2561

1,960.00 1,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณหนิม/ราคาท่ีเสนอ 1,960
 บาท

ร้านคุณหนิม/ราคาท่ีเสนอ 1,960 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030014 9/3/2018

931 ซ้ือข้าวกล่อง จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาขายให้กับ
โรงเรียนบ้านต้นผ้ึง จังหวัดล าพูน ในวันท่ี 16 มีนาคม 
2561

4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช  พงษ์วุฒิธรรม/ราคา
ท่ีเสนอ 4,770 บาท

นายมาโนช  พงษ์วุฒิธรรม/ราคาท่ี
เสนอ 4,770 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030013 9/3/2018

932 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  10  รายการ 22,386.23 22,386.23 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส/ราคาท่ีเสนอ 22,386.23 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/
ราคาท่ีเสนอ 22,386.23 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030015 9/3/2018

933 ซ้ือซาลาเปา และขนมจีบ  จ านวน  3  รายการ 5,604.40 5,604.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 5,604.40 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 
5,604.40 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030016 9/3/2018

หนา้ 89



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

934 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030036 9/3/2018

935 ซ้ือน้ าอัดลมและน้ าด่ืมน้ าทิพย์ จ านวน 2 รายการ 
เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

5,819.36 5,819.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์
เชียล จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 
5,819.36 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 5,819.36 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030020 12/3/2018

936 ซ้ือข้าวกล่อง จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายให้กับ 
บริษัท คิวปิก ฟู้ดส์ แอนด์ แคทเทอร่ิง จ ากัด ในวันท่ี 
14 มีนาคม 2561

1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณหนิม/ราคาท่ีเสนอ 1,680
 บาท

ร้านคุณหนิม/ราคาท่ีเสนอ 1,680 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030019 12/3/2018

937 จ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจ าศูนย์
เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 4 เดือนมกราคม 
2561

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส
บี อินเตอร์การ์ด จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 36,000บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี 
อินเตอร์การ์ด จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 
36,000บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PO7000061030001 12/3/2018

938 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดและดูแลสวนศูนย์เรียนรู้
โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 4 เดือนมกราคม 2561

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

PO7000061030002 12/3/2018

939 ซ้ือลูกช้ิน    จ านวน  3  รายการ 7,804.00 7,804.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 7,804 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด/
ราคาท่ีเสนอ 7,804 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030017 12/3/2018

940 ซ้ือเส้ือโลกใต้ทะเล คอกลม สีขาว ผู้ใหญ่ จ านวน 1 
รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล

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

นางยุวดี สกุลมงคลนาม/ราคาท่ีเสนอ
 28,785 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030021 12/3/2018

หนา้ 90



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

941 ซ้ือตุ๊กตา จ านวน 1 รายการ เพือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

32,720.60 32,720.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 32,720.60 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 32,720.60 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030018 12/3/2018

942 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน2 รายการ 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง นายนาวิก  กล่อมประเสริฐ/
ราคาท่ีเสนอ 2,400 บาท

นายนาวิก  กล่อมประเสริฐ/ราคาท่ี
เสนอ 2,400 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030048 13/3/2018

943 ซ้ือพาย,คุกก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030024 13/3/2018

944 วัสดุงานบ้านและงานครัว จ านวน 2 รายการ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจาน ชาม บางแสน/ราคาท่ี
เสนอ 2,188 บาท

ร้านจาน ชาม บางแสน/ราคาท่ีเสนอ 
2,188 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030051 13/3/2018

945 หมึกเคร่ืองพิมพ์ HP Leserjet M201N (83A) จ านวน
 1  กล่อง

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 2,550 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 2,550 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030047 13/3/2018

946 ซ้ือสินค้า จ านวน 6 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัณฑิรา คุณอริยะเกษม 
ราคาท่ีเสนอ 55,000 บาท

นางสาวภัณฑิรา คุณอริยะเกษม 
ราคาท่ีเสนอ 55,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PO7080061030002 15/3/2018

947 ซ้ืออิชิตัน  จ านวน  1  รายการ 9,765.00 9,765.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน/ราคาท่ีเสนอ
 9,765 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน/ราคาท่ีเสนอ 
9,765 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030023 13/3/2018

หนา้ 91



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

948 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า)  จ านวน 2 รายการ 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายอ าพล  เทียนเงิน/ราคาท่ี
เสนอ 1,300 บาท

นายอ าพล  เทียนเงิน/ราคาท่ีเสนอ 
1,300 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030052 13/3/2018

949 ซ้ือข้าวกล่อง(ข้าวหมูคุโรบุตะห่อไข่)จ านวน 1 รายการ
 เพ่ือน ามาขายให้กับโรงเรียนวังวารีราษฎร์วัฒนา ใน
วันท่ี 16 มีนาคม 2561

1,575.00 1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณหนิม/ราคาท่ีเสนอ 1,575
 บาท

ร้านคุณหนิม/ราคาท่ีเสนอ 1,575 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030025 14/3/2018

950 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030056 15/3/2018

951 ซ้ือข้าวกล่อง จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายให้กับ
โรงเรียนวัดไชยมงคล จังหวัดปราจีนบุรี ในวันท่ี 21 
มีนาคม 2561

1,540.00 1,540.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช  พงษ์วุฒิธรรม/ราคา
ท่ีเสนอ 1,540 บาท

นายมาโนช  พงษ์วุฒิธรรม/ราคาท่ี
เสนอ 1,540 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030026 16/3/2018

952 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ(ขนาด36,000 
BTU.) จ านวน 1 งาน

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

ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ  11,500 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030065 16/3/2018

953 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  11 รายการ 36,940.77 36,940.77 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส/ราคาท่ีเสนอ 36,940.77 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/
ราคาท่ีเสนอ 36,940.77 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030027 16/3/2018

954 ซ้ือน้ าอัดลมและมินิเมทพัลพิส้ม จ านวน 7 รายการ 
เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

17,784.05 17,784.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์
เชียล จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 
17,784.05 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 17,784.05 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030028 16/3/2018

หนา้ 92



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

955 ซ้ือข้าวกล่อง จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาขายให้กับ
โรงเรียนบ้านชากมะหาด จังหวัดระยอง ในวันท่ี 22 
มีนาคม 2561

3,010.00 3,010.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าเพ็ชร อาหารตามส่ัง/
ราคาท่ีเสนอ 3,010 บาท

ร้านป้าเพ็ชร อาหารตามส่ัง/ราคาท่ี
เสนอ 3,010 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030029 16/3/2018

956 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030066 16/3/2018

957 ซ้ือซาลาเปา และขนมจีบ  จ านวน  3  รายการ 2,506.37 2,506.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 2,506.37 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 
2,506.37 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030031 19/3/2018

958 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  จ านวน1 รายการ(ท่ีวัด
อุณหภูมิ)

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอ็นซ์ อินทิเกรช่ัน 
จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 2,090 บาท

บริษัท ไซเอ็นซ์ อินทิเกรช่ัน จ ากัด /
ราคาท่ีเสนอ 2,090 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030068 19/3/2018

959 วัสดุเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 รายการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
 จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 3,300 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 3,300 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030072 19/3/2018

960 วัสดุไฟฟ้า และปรับอากาศ จ านวน 3 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
 จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 3,900 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 3,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030069 19/3/2018

961 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030070 19/3/2018

หนา้ 93



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

962 ซ้ือสินค้า วัสดุ และอุปกรณ์ประกอบการขาย จ านวน 
33 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

73,761.20 73,761.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 
73,761.20 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ 73,761.20 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030034 20/3/2018

963 วัสดุส านักงาน(หมึกเคร่ืองพิมพ์)HP Officejet 7110  
จ านวน 2 รายการ

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 
จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 4,280 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
ราคาท่ีเสนอ 4,280 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030081 20/3/2018

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

บริษัท ดนวัต แดร่ีโปรดักส์ จ ากัด/
ราคาท่ีเสนอ 5,400.12 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030032 20/3/2018

965 ซ้ือพวงกุญแจปลาทะเลคละแบบ จ านวน 1 รายการ 
เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพล คุณอริยะเกษม/ราคา
ท่ีเสนอ 18,000 บาท

นายธีรพล คุณอริยะเกษม/ราคาท่ี
เสนอ 18,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030035 20/3/2018

966 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030079 20/3/2018

967 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

PR7080061030033 20/3/2018

968 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง)  จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030087 21/3/2018

หนา้ 94



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

969 ซ้ือพาย,คุกก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์/
ราคาท่ีเสนอ 1,500บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์/ราคา
ท่ีเสนอ 1,500บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030037 21/3/2018

970 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า)จ านวน 3 รายการ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้องเย็นชวนชม /ราคาท่ีเสนอ 
7,110 บาท

ห้องเย็นชวนชม /ราคาท่ีเสนอ 7,110
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030088 21/3/2018

971 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  7  รายการ 12,410.97 12,410.97 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส/ราคาท่ีเสนอ 12,410.97 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/
ราคาท่ีเสนอ 12,410.97 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030036 21/3/2018

972 ค่าจ้างเช่าเหมาล าเรือ จ านวน 1 วัน(วันพุธท่ี4 เม.ย. 
2561) ไป-กลับข้ามเกาะระหว่าง ''ท่าเรือเขาหมาจอ 
ต. แสมสาร-เกาะแสมสาร'' โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
ทางทะเล ส าหรับเยาวชนคร้ังท่ี 33''

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมัย ประวิสารัตน์/ราคาท่ี
เสนอ 15,000 บาท

นางสมัย ประวิสารัตน์/ราคาท่ีเสนอ 
15,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030095 22/3/2018

973 วัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ ''โครงการค่าย
วิทยาศาสตร์ทางทะเล ส าหรับเยาวชน คร้ังท่ี 33''

4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี
 จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 4,890 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี 
จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 4,890 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030089 22/3/2018

974 ซ้ือสินค้าและวัสดุ จ านวน 17 รายการ เพ่ือน ามาขาย
ในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

24,741.00 24,741.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ 24,741 
บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ 24,741 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030038 22/3/2018

975 วัสดุโฆษณา-ค่าจ้างพิมพ์ป้ายไวนิว จ านวน 2 รายการ 
''โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ส าหรับเยาวชน 
คร้ังท่ี 33''

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรีนอาร์ต /ราคาท่ีเสนอ 
1,500 บาท

ร้านกรีนอาร์ต /ราคาท่ีเสนอ 1,500 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030090 22/3/2018

หนา้ 95



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

976 ค่าจ้างเช่าอุปกรณ์ด าน้ า จ านวน 1 วัน ''โครงการค่าย
วิทยาศาสตร์ทางทะเล ส าหรับเยาวชนคร้ังท่ี 33''

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิมล  จีนะศิริ /ราคาท่ีเสนอ
 3,000 บาท

นายพิมล  จีนะศิริ /ราคาท่ีเสนอ 
3,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030097 22/3/2018

977 ซ้ือลูกช้ิน  จ านวน  3  รายการ 6,248.00 6,248.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 6,248 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด/
ราคาท่ีเสนอ 6,248 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030040 23/3/2018

978 ซ้ือตุ๊กตา จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 22,470 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 22,470 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030043 23/3/2018

979 วัสดุไฟฟ้า และปรับอากาศ  จ านวน 2 รายการ 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
 จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 3,900 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 3,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030104 23/3/2018

980 ซ้ือข้าวกล่อง  จ านวน  1  รายการ 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าเพ็ชร อาหารตามส่ัง/
ราคาท่ีเสนอ 1,400 บาท

ร้านป้าเพ็ชร อาหารตามส่ัง/ราคาท่ี
เสนอ 1,400 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030042 23/3/2018

981 เส้ือยืด พร้อมสกรีน จ านวน 70 ตัว ''โครงการค่าย
วิทยาศาสตร์ทางทะเลส าหรับเยาวชน คร้ังท่ี 33''

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง พี.เอส.สปอร์ต/ราคาท่ีเสนอ 
10,500 บาท

พี.เอส.สปอร์ต/ราคาท่ีเสนอ 10,500 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030107 23/3/2018

982 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง นางเอ้ือมเดือน แสงสัตยา/ราคาท่ี
เสนอ 8,060 บาท

นางเอ้ือมเดือน แสงสัตยา/ราคาท่ี
เสนอ 8,060 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030103 23/3/2018

หนา้ 96



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

983 ค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองกาแฟ จ านวน 1 งาน เพ่ือท่ีให้
เคร่ืองกาแฟสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอน กาแฟ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 535 
บาท

บริษัท บอน กาแฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 535 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030044 23/3/2018

984 ซ้ือไอศกรีมวอลล์   จ านวน  9  รายการ 23,688.47 23,688.47 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส/ราคาท่ีเสนอ 23,688.47 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/
ราคาท่ีเสนอ 23,688.47 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030039 23/3/2018

985 ซ้ือข้าวกล่อง  จ านวน  2  รายการ 3,850.00 3,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณหนิม/ราคาท่ีเสนอ 3,850
 บาท

ร้านคุณหนิม/ราคาท่ีเสนอ 3,850 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030041 23/3/2018

986 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง)  จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030102 23/3/2018

987 ซ้ือน้ าอัดลมและน้ าด่ืมน้ าทิพย์ จ านวน 6 รายการ 
เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

20,559.52 20,559.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์
เชียล จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
20,559.52 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 20,559.52 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030045 26/3/2018

988 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 3 รายการ 8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง นางเอ้ือมเดือน แสงสัตยา/ราคาท่ี
เสนอ 8,700 บาท

นางเอ้ือมเดือน แสงสัตยา/ราคาท่ี
เสนอ 8,700 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030111 26/3/2018

989 วัสดุไฟฟ้า(พัดลมระบายอากาศ) 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

PR7000061030112 26/3/2018

หนา้ 97



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

990 ค่าจ้างเปล่ียนประตูไม้ จ านวน 5 ห้อง (10 บาน) , 
ภายในหอประชุมทวีหอมชง 4 บาน และประตู PVC 
ห้องน้ า 1 บาน

75,467.10 75,467.10 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอป
เม้นท์/ราคาท่ีเสนอ 75,467.10 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอป
เม้นท์/ราคาท่ีเสนอ 75,467.10 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PO7000061030007 29/3/2018

991 ซ้ือขนมจีบไก่  จ านวน  1  รายการ 1,479.17 1,479.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 1,479.17 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 
1,479.17 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030046 26/3/2018

992 เคร่ืองตรวจธนบัตร ปลอม จ านวน 2 เคร่ือง 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 1,406.49 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 
1,406.49 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030122 26/3/2018

993 ค่าจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ ''โครงการค่าย
วิทยาศาสตร์ทางทะเลส าหรับเยาวชนคร้ังท่ี 33''  
จ านวน 1 วัน(วันพุธท่ี 4 เม.ย. 2561)เดินทางไป-กลับ
ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา-ต. แสมสาร ณ ท่าเรือเขา
หมาจอ

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต 
จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท

บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต 
จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030116 26/3/2018

994 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(เวชภัณฑ์) จ านวน 1 
รายการ

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดีฟาร์มาซีกรุ๊ป /ราคาท่ี
เสนอ 295 บาท

ร้านสวัสดีฟาร์มาซีกรุ๊ป /ราคาท่ีเสนอ
 295 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030113 26/3/2018

995 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030126 27/3/2018

996 ซ้ืออิชิตัน  จ านวน  1  รายการ 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ี
เสนอ 12,600 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
12,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030049 27/3/2018

หนา้ 98



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

997 ซ้ือพาย,คุกก้ี    จ านวน  1  รายการ 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 2,550 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 2,550 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030048 27/3/2018

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

ร้านมนตรีปกรณ์ /ราคาท่ีเสนอ 70 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030047 27/3/2018

999 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า-ปลาข้างเหลือง) จ านวน
 1 รายการ

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง คุณอนงค์  ย้ิมละมัย/ราคาท่ีเสนอ
 3,600 บาท

คุณอนงค์  ย้ิมละมัย/ราคาท่ีเสนอ 
3,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030130 28/3/2018

1000 พิมพ์ป้ายติดตุ๊กตา  จ านวน  3  รายการ 7,757.50 7,757.50 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์/ราคาท่ีเสนอ
 7,757.50 บาท

ร้านชลบุรีการพิมพ์/ราคาท่ีเสนอ 
7,757.50 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061030051 28/3/2018

1001 น้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับพนักงานรับ-ส่งหนังสือ 
(ประจ าเดือนเมษายน 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

PR7000061030129 28/3/2018

1002 หนังสือพิมพ์(ประจ าเดือน เมษายน 2561) จ านวน 2 
รายการ

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร/ราคาท่ีเสนอ 600 
บาท

ร้านเกษากร/ราคาท่ีเสนอ 600 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030132 28/3/2018

1003 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ 1 คัน ระหว่าง
วันท่ี 19-26 ธค. 56 จากม.บูรพา-เข่ือนศรีนครินทร์ 
จ.กาญจนบุรี รวม 8 วัน (เงินรับฝากเงินแผ่นดิน-
กิจกรรมเครือข่ายอุดมศึกษา)

20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา นายธนพงษ์  ต้ังม่ันสุจริต/ราคาท่ี
เสนอ 20,000 บาท

นายธนพงษ์  ต้ังม่ันสุจริต/ราคาท่ี
เสนอ 20,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PO7000061030006 29/3/2018

หนา้ 99



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1004 วัสดุส านักงาน 1 รายการ (ผ้าสี 47 เมตร)  (เงินรับ
ฝากเงินแผ่นดิน-กิจกรรมเครือข่ายอุดมศึกษา)

2,115.00 2,115.00 ตกลงราคา ร้านเจ๊ียบ เพลินพรรณ/ราคาท่ี
เสนอ 2,115 บาท

ร้านเจ๊ียบ เพลินพรรณ/ราคาท่ีเสนอ 
2,115 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030143 29/3/2018

1005 3x20 1 อัน, ปากกาเพ้นท์ 3 ด้าม, ฟิวเจอร์บอร์ด 10 
แผ่น (เงินรับฝากเงินแผ่นดิน-กิจกรรมเครือข่าย
อุดมศึกษา)

2,260.00 2,260.00 ตกลงราคา ร้านสวัสดิการร้านมหาวิทยาลัย
บูรพา /ราคาท่ีเสนอ 2,260 บาท

ร้านสวัสดิการร้านมหาวิทยาลัยบูรพา
 /ราคาท่ีเสนอ 2,260 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030146 29/3/2018

1006 วัสดุส านักงาน 2 รายการ (สติกเกอร์อิงค์เจ็ต 120 แก
รม 50 แผ่น 1 แพ็ค, สต๊ิกเกอร์ขาวมัน A4 50 แผ่น 1
 แพ็ค) (เงินรับฝากเงินแผ่นดิน-กิจกรรมเครือข่าย
อุดมศึกษา)

485.00 485.00 ตกลงราคา บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี
 จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ   485 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ   485 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030147 29/3/2018

1007 วัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ แผ่น CD-printable 50 
แผ่น, Car Charger 3.6 A 1 อัน, USB Carger 6 A 1
 อัน, USB Carger 3.4 A 1 อัน, สายชาร์จ 1 เส้น 
(เงินรับฝากเงินแผ่นดิน-กิจกรรมเครือข่ายอุดมศึกษา)

1,595.00 1,595.00 ตกลงราคา ร้านยักษ์ใหญ่ ไอที/ราคาท่ีเสนอ 
1,595 บาท

ร้านยักษ์ใหญ่ ไอที/ราคาท่ีเสนอ 
1,595 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030144 29/3/2018

1008 1,400 แผ่น) (เงินรับฝากเงินแผ่นดิน-กิจกรรม
เครือข่ายอุดมศึกษา)

700.00 700.00 ตกลงราคา นายภาณุพัฒน์  วรรณศิริ/ราคาท่ี
เสนอ 700 บาท

นายภาณุพัฒน์  วรรณศิริ/ราคาท่ี
เสนอ 700 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030148 29/3/2018

1009 วัสดุวิทยาศาสตร์ จานเพาะเช้ือ 500 คู่ (เงินรับฝาก
เงินแผ่นดิน-กิจกรรมเครือข่ายอุดมศึกษา)

2,889.00 2,889.00 ตกลงราคา บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน 
จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 2,889 บาท

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด/
ราคาท่ีเสนอ 2,889 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030142 29/3/2018

1010 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030133 29/3/2018

หนา้ 100



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1011 หมึกเคร่ืองพิมพ์ สีแดง , เหลือง,กระดาษ A4 5 รีม 
(เงินรับฝากเงินแผ่นดิน-กิจกรรมเครือข่ายอุดมศึกษา)

5,870.00 5,870.00 ตกลงราคา บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 
จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 5,870 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
ราคาท่ีเสนอ 5,870 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030145 29/3/2018

1012 จ้างเหมาเตรียมตัวอย่าง DNA สัตว์ทะเล 2 ตัวอย่าง 1
 งาน (เงินรับฝากเงินแผ่นดิน-กิจกรรมเครือข่าย
อุดมศึกษา)

15,000.00 15,000.00 ตกลงราคา นายยศกร  ดวงหะทัย/ราคาท่ี
เสนอ 15,000 บาท

นายยศกร  ดวงหะทัย/ราคาท่ีเสนอ 
15,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PO7000061030004 29/3/2018

1013 จ้างเหมาบริการรรถยนต์ (รถบรรทุก)  1 คัน ไป-กลับ
 มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี – เข่ือนศรีนครินทร์ จ. 
กาญจนบุรี ในวันท่ี 19 และ 26 ธันวาคม 2556 2 วัน 
(เงินรับฝากเงินแผ่นดิน-กิจกรรมเครือข่ายอุดมศึกษา)

16,000.00 16,000.00 ตกลงราคา นายธนพงษ์  ต้ังม่ันสุจริต/ราคาท่ี
เสนอ 16,000 บาท

นายธนพงษ์  ต้ังม่ันสุจริต/ราคาท่ี
เสนอ 16,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PO7000061030005 29/3/2018

1014 วัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ (อาหารเล้ียงเช้ือ Agar 
Bacto 1 ขวด,อาหารเล้ียงเช้ือ Agar Granulated 1 
ขวด (เงินรับฝากเงินแผ่นดิน-กิจกรรมเครือข่าย
อุดมศึกษา)

8,346.00 8,346.00 ตกลงราคา บริษัท ไซน์เอ็น อินทิเกรช่ัน 
จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 8,346 บาท

บริษัท ไซน์เอ็น อินทิเกรช่ัน จ ากัด/
ราคาท่ีเสนอ 8,346 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061030149 29/3/2018

1015 จ้างท าโปสเตอร์ขนาด A2 พิมพ์ 4 สี 1 หน้า กระดาษ
อาร์ตมัน  160 แกรม ไม่เคลือบ (2 แบบ แบบละ 
1,000 ใบ) (เงินรับฝากเงินแผ่นดิน-กิจกรรมเครือข่าย
อุดมศึกษา)

27,000.00 27,000.00 ตกลงราคา นายภาณุพัฒน์  วรรณศิริ/ราคาท่ี
เสนอ 27,000 บาท

นายภาณุพัฒน์  วรรณศิริ/ราคาท่ี
เสนอ 27,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PO7000061030003 29/3/2018

1016 ขอซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 78,894.00 78,894.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030025 2/3/2561

1017 ป้ายเตียงผู้ป่วย 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030003 2/3/2561

1018 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030027 2/3/2561

หนา้ 101



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1019 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030031 2/3/2561

1020 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030030 2/3/2561

1021 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030032 2/3/2561

1022 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 17,840.00 17,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020334 2/3/2561

1023 ขอซ้ือโทรศัพท์ไร้สาย 1,699.00 1,699.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030033 2/3/2561

1024 ขออนุมัติซ้ืออาหารปรุงส าเร็จส าหรับผู้ป่วยใน 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (เพ่ิมเติม)

32,776.00 32,776.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030002 2/3/2561

1025 ขออนุมัติซ้ืออาหารปรุงส าเร็จส าหรับผู้ป่วยใน 
ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030001 2/3/2561

1026 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์กลุ่ม 
MOLECULAR ประจ าเดือนมีนาคม 2561

160,000.00 160,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ จีโนมิค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ จีโนมิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030024 19/3/2561

1027 จ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์ 250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ 
จ ากัด

บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030025 19/3/2561

1028 จ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์ 250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030013 2/3/2561

หนา้ 102



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1029 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030001 2/3/2561

1030 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 ชนิด 10,999.60 10,999.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030005 2/3/2561

1031 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,780.00 3,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030029 2/3/2561

1032 ซ้ือลูกยางตู้อบสาย 9,100.00 9,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเวนช่ัน ทีม จ ากัด บริษัท โปรเวนช่ัน ทีม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030037 3/3/2561

1033 ซ้ือล้อเตียง 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030036 3/3/2561

1034 เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา มุทิตานนท์ นายปรีชา มุทิตานนท์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030039 3/3/2561

1035 ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเข้าคลัง 5,751.25 5,751.25 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030038 3/3/2561

1036 ซ่อมชุดจ่ายอ๊อกซิเจน 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แองโกล 
เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แองโกล เซอร์วิส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030040 3/3/2561

1037 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 ชนิด 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030035 3/3/2561

1038 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 17,650.00 17,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จ ากัด บริษัท ทันตสยาม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030046 5/3/2561

หนา้ 103



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1039 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 8,520.00 8,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์
 จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030041 5/3/2561

1040 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020491 5/3/2561

1041 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020496 5/3/2561

1042 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030048 5/3/2561

1043 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,190.40 7,190.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020495 5/3/2561

1044 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020503 5/3/2561

1045 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020487 5/3/2561

1046 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020501 5/3/2561

1047 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,989.80 12,989.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020504 5/3/2561

1048 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020506 5/3/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1049 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 19,099.50 19,099.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030052 5/3/2561

1050 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,800.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020500 5/3/2561

1051 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30,380.00 30,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030051 5/3/2561

1052 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 57,200.00 57,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030050 5/3/2561

1053 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 59,500.00 59,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030047 5/3/2561

1054 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030049 5/3/2561

1055 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020498 5/3/2561

1056 ค่าบริการเคร่ืองสลายน่ิว จ านวน 1 ราย 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโรแลด จ ากัด บริษัท ยูโรแลด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030004 7/3/2561

1057 ซ้ือถังใส่วัสดุมีคมติดเช้ือ 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิราเคิลแอนด์
บราเธอร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิราเคิลแอนด์บรา
เธอร์

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030044 5/3/2561

1058 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 ชนิด 15,100.00 15,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพ
เม้นท์ จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030045 5/3/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1059 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061020507 5/3/2561

1060 Sterile Gas EO 10 โหล 40,440.01 40,440.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030067 6/3/2561

1061 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 35,952.00 35,952.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเอสพี โซลูช่ัน จ ากัด บริษัท เอ็นเอสพี โซลูช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030055 6/3/2561

1062 ซ้ือผงซักฟอก น้ ายาปรับผ้านุ่ม 8,881.00 8,881.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรด
ด้ิง จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030068 6/3/2561

1063 ซ้ือยา Acetylcysteine 300 mg/3 ml inj 
(Fluimucil) จ านวน 100 กล่อง

14,017.00 14,017.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030062 6/3/2561

1064 ซ้ือยา AugmentinSR tab (1g+62.5mg) จ านวน 50
 กล่อง

29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030057 6/3/2561

1065 ซ้ือยา BCG-MEDAC 200 MILLION จ านวน 6 ขวด 35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030054 6/3/2561

1066 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 ชนิด 67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030069 6/3/2561

1067 ซ้ือยา DIGOxin 0.25 mg tab (LANoxin) จ านวน 5 
ขวด

4,306.75 4,306.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030061 6/3/2561

1068 ซ้ือยา Donepezil 23 mg tab (Aricept23) จ านวน 
30 กล่อง

78,677.10 78,677.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030059 6/3/2561

หนา้ 106



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1069 ซ้ือยา Propanolol 10 mg tab (Betalol) จ านวน 
30 กล่อง

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030058 6/3/2561

1070 ซ้ือยา Ranolazine 500 mg tab (Ranexa) จ านวน 
30 กล่อง

50,076.00 50,076.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030060 6/3/2561

1071 ซ้ือยา Tears1 Lac Oph 10 ml (HPMC 0.15% 
Pre) จ านวน 500 ขวด

12,750.00 12,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030064 6/3/2561

1072 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 ชนิด 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030066 6/3/2561

1073 ซ้ือยา D 5 S/2 500 ml จ านวน 120 ถุง 3,180.00 3,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030063 6/3/2561

1074 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030083 7/3/2561

1075 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 67,400.00 67,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030084 7/3/2561

1076 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030085 7/3/2561

1077 ซ้ือกระดาษเช็ดมือแบบยาว 72,000.72 72,000.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรด
ด้ิง จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030072 7/3/2561

1078 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030078 7/3/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1079 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 91,800.00 91,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพ
เม้นท์ จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030071 7/3/2561

1080 ซ้ือวาล์วระบายน้ าไฟฟ้า 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แองโกล 
เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แองโกล เซอร์วิส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030079 7/3/2561

1081 ซ้ือยา Acyclovir 200 mg tab (Covir) จ านวน 200 
กล่อง,Doxycycline 100 mg (Doxycom) จ านวน 
10 กล่อง,norFLOxacin 400 mg tab จ านวน 20 
กล่อง

21,250.00 21,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030082 7/3/2561

1082 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,160.00 10,160.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030088 8/3/2561

1083 ขอซ้ือหัวแปลง VGA to HDMI และสายสัญญาณ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030090 8/3/2561

1084 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 88,592.00 88,592.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์
 จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030095 8/3/2561

1085 ซ้ือวัสดุส านักงาน 2 ชนิด 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030096 8/3/2561

1086 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 ชนิด 76,400.00 76,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
 จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030097 8/3/2561

1087 ขอซ้ือแบตเตอร่ี 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030091 8/3/2561

1088 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 7,680.00 7,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030102 9/3/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1089 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 97,637.50 97,637.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030111 9/3/2561

1090 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030051 28/3/2561

1091 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030101 9/3/2561

1092 ขอถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโรงพยาบาล 12,827.00 12,827.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030009 13/3/2561

1093 ขออนุมัติเบิกค่าซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030112 9/3/2561

1094 ขอเติมวัสดุเช้ือเพลิงวิทยาศาสตร์ 4,601.00 4,601.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น พี อาร์ ไซน์ แอนด์ 
เมดิคอล จ ากัด

บริษัท เอ็น พี อาร์ ไซน์ แอนด์ เมดิ
คอล จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030116 9/3/2561

1095 งานลานซักล้าง จ านวน 1 งาน 61,000.00 61,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนุรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท อนุรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030005 9/3/2561

1096 จ้างก่อสร้างโรงเก็บขยะ จ านวน 1 หลัง 174,000.00 174,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนุรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท อนุรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030007 9/3/2561

1097 ซ้ือถุงซิป จ านวน 8 รายการ ตามเอกสารแนบ 43,500.00 43,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลซาย จ ากัด บริษัท โคโลซาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030122 9/3/2561

1098 ซ้ือยา Alogliptin 25 mg tab (Nesina) จ านวน 30 
กล่อง

28,761.60 28,761.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030104 9/3/2561

หนา้ 109



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1099 ซ้ือยา Augmentin*1.2 gm -
l(amox/clav-1/0.2)(Cavumox) จ านวน 1000 Vial
 , Meloxicam 7.5 mg tab (Melox) จ านวน 100 
กล่อง

84,851.00 84,851.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030114 9/3/2561

1100 ซ้ือยา Azilsartan medoxomil 40 mg tab 
(Edarbi) จ านวน 200 กล่อง

97,798.00 97,798.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030105 9/3/2561

1101 ซ้ือยา Hyaluronate Na 25 mg/2.5 ml (Go On) 
จ านวน 10 ไซร้ิง

25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030106 9/3/2561

1102 ซ้ือยา Losartan 50 mg tab (Loranta) จ านวน 300
 กล่อง

92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030115 9/3/2561

1103 ซ้ือยา Magesto F (Mamylade +...) tab จ านวน 10
 ขวด

6,441.40 6,441.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030109 9/3/2561

1104 ซ้ือยา Rupatadine 10 mg tab (Rupafin) จ านวน 
30 กล่อง

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030117 9/3/2561

1105 ซ้ือยา Senna 7.5 mg tab (Senokot) จ านวน 700 
กล่อง

53,928.00 53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030118 9/3/2561

1106 ซ้ือยา Tears2 Natear 10 ml (HPML 0.3% Pre) 
จ านวน 1500 ขวด

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030119 9/3/2561

1107 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 78,752.00 78,752.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030108 9/3/2561

1108 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030099 9/3/2561

หนา้ 110



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1109 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ 
จ ากัด

บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030126 12/3/2561

1110 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,922.00 8,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030125 12/3/2561

1111 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030127 12/3/2561

1112 ซ้ือยา Hyaluronate Na 0.18% e.d (Vislube) 
จ านวน 100 กล่อง

96,086.00 96,086.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030129 12/3/2561

1113 ซ้ือยา ENOXaparin 4000 iu/0.4 ml (Clexane) 
จ านวน 50 กล่อง

20,009.00 20,009.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030128 12/3/2561

1114 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 17,100.00 17,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030130 13/3/2561

1115 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,319.00 7,319.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030132 13/3/2561

1116 ขอซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,300.00 12,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030134 13/3/2561

1117 จ้างท าผ้าม่าน 15 รายการ และติดวอลเล์เปเปอร์ 1 
รายการ

111,198.00 111,198.00 ตกลงราคา นายนพพงศ์ เกิดด า นายนพพงศ์ เกิดด า คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030010 13/3/2561

1118 ซ้ือ Arm Sling (สายคล้องแขน) # L จ านวน 36 ช้ิน ,
 Knee-O Support # L จ านวน 36 ช้ิน

9,360.00 9,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030135 13/3/2561

หนา้ 111



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1119 ซ้ือ Autoclave tape 1/2 จ านวน 100 ม้วน , 
Autoclave tape 3/4 จ านวน 100 ม้วน

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030145 13/3/2561

1120 ซ้ือ Cast Gypsum - เฝือกปูน 4x3 yds จ านวน 15 
กล่อง

8,985.59 8,985.59 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030142 13/3/2561

1121 ซ้ือ Gauze pad 2x2 (8 ply x 100 s) จ านวน 500 
ห่อ,Gauze Roll 6 น้ิว จ านวน 60 ม้วน,Gauze Roll
 9 น้ิว จ านวน 40 ม้วน

34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030139 13/3/2561

1122 ซ้ือ Glove (Sensiflex) # 6.5 ไม่มีแป้ง จ านวน 40 
กล่อง

46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030133 13/3/2561

1123 ซ้ือ Glove (ผ่าตัด) # 6.5 จ านวน 40 กล่อง 20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030143 13/3/2561

1124 ซ้ือ Glove disposible # S จ านวน 800 กล่อง 91,200.00 91,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030140 13/3/2561

1125 ซ้ือ IV Set (ชุดให้น้ าเกลือ 02-BW แอร์ส้ัน) จ านวน 
5000 ชุด , แว่นตา Protective Visor จ านวน 40 อัน

41,600.00 41,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030131 13/3/2561

1126 ซ้ือ Skin stapler จ านวน 6 กล่อง 9,938.16 9,938.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030141 13/3/2561

1127 ซ้ือยา Cisatracurium 2 mg/ml (Cisa Tracurium) 
จ านวน 100 กล่อง

58,850.00 58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030161 13/3/2561

1128 ซ้ือยา Entecarvir 0.5 mg (Baraclude) จ านวน 65 
กล่อง

93,544.75 93,544.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030155 13/3/2561

หนา้ 112



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1129 ซ้ือยา Potassium citrate 231+Na citrate 195 
tab (Pocitrin) จ านวน 30 กล่อง

16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030154 13/3/2561

1130 ซ้ือยา Pyridostigmine 60 mg tab (Mestinon) 
จ านวน 20 ขวด

14,808.80 14,808.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030157 13/3/2561

1131 ซ้ือยา Triamcinolone 40 mg/1 ml inj 
(Kanolone-F) จ านวน 10 กล่อง

5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส 
แลบบอเรตอร่ี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส แลบ
บอเรตอร่ี

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030151 13/3/2561

1132 ซ้ือยา Valsartan160+AMLodipine 5 mg tab 
(Dariro) จ านวน 300 กล่อง , Maxitrol ophth oint
 3.5 gm จ านวน 50 หลอด

66,072.50 66,072.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030158 13/3/2561

1133 ซ้ือยา Venlafaxine 37.5 mg cap (Efexor XR) 
จ านวน 25 กล่อง

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030159 13/3/2561

1134 ซ้ือยา Verapamil HCl 5 mg/2 ml inj (Isoptin IV)
 จ านวน 3 กล่อง

3,916.20 3,916.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030160 13/3/2561

1135 ซ้ือยา Vitamin D3 0.25 mcg cap (Calcit SG) 
จ านวน 300 box

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030153 13/3/2561

1136 ซ้ือยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 43,409.90 43,409.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030163 13/3/2561

1137 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 10 
รายการ ตามเอกสารแนบ

41,310.00 41,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท 
จ ากัด

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030136 13/3/2561

1138 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 5 รายการ
 ตามเอกสารแนบ

35,470.00 35,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030137 13/3/2561

หนา้ 113



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1139 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รายการ i 
Invasive Pressure Tranduccer 30 ช้ิน

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030164 13/3/2561

1140 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ film 
Tegaderm#1627(10*25Cm) จ านวน 10 กล่อง

12,091.00 12,091.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030165 13/3/2561

1141 ซ้ือเคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัติโนมัติ 60,000.00 60,000.00 ตกลงราคา บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030008 13/3/2561

1142 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา รายการ Topiramate 50 mg tab 
(Topamax) จ านวน 30 กล่อง

45,036.30 45,036.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030166 13/3/2561

1143 ซ้ือเวชภัณฑ์ยาจ านวน 2 รายการ 93,197.00 93,197.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030156 13/3/2561

1144 ขอซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 96,580.00 96,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030172 14/3/2561

1145 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 8 รายการ ตามเอกสารแนบ 44,975.00 44,975.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030200 14/3/2561

1146 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็มมีเน้นซ์ หจก. เอ็มมีเน้นซ์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030173 14/3/2561

1147 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 14,547.00 14,547.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030171 14/3/2561

1148 ซ้ือ Arm Sling (สายคล้องแขน-Lock) # L จ านวน 24
 ช้ิน,Ankle (ข้อเท้า) SP # M จ านวน 12 ช้ิน,
Knee-O-Support # M จ านวน 36 ช้ิน

14,280.00 14,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030168 14/3/2561

หนา้ 114



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1149 ซ้ือ Sunsi #2/0-non (Thysilk SA20) SILKAM BK 
2/0 75 CM HR26 จ านวน 12 โหล,Sunsi #
3/0-non-60 cm (Thysilk SA30) SILKAM BK 3/0 
75 CM HR22 จ านวน 12 โหล

11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030167 14/3/2561

1150 ซ้ือยา Analgesic cream 30 gm (Flanil) จ านวน 
1000 หลอด

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030179 14/3/2561

1151 ซ้ือยา Cefditoren 200 mg tab (Meiact 200) 
จ านวน 50 กล่อง

62,060.00 62,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030193 14/3/2561

1152 ซ้ือยา CephaLEXin 250 mg cap (Cephalex) 
จ านวน 100 กล่อง

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030185 14/3/2561

1153 ซ้ือยา Clonazepam 0.5 mg (PreNARpil) จ านวน 
15 กล่อง ,Clonazepam 2 mg (PREnarpil) จ านวน
 10 กล่อง

9,250.00 9,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030196 14/3/2561

1154 ซ้ือยา Co beneldopa 200+50 (VOPAR 250) 
จ านวน 100 กล่อง

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030186 14/3/2561

1155 ซ้ือยา Dex Oph (Dex 1 mg+Neo 5 mg/ml) e.d 4
 ml จ านวน 300 ขวด

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030190 14/3/2561

1156 ซ้ือยา DicloFENac 1% 30 gm gel (Difelene) 
จ านวน 1000 หลอด,DicloFENac 25 mg tab 
(Difelene) จ านวน 100 กล่อง

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030195 14/3/2561

1157 ซ้ือยา Dimenhydrinate 50 mg tab จ านวน 20 
กล่อง

3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030189 14/3/2561

หนา้ 115



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1158 ซ้ือยา Estriol 0.03 mg +Lactobacillus VT 
(Gynoflor) 50 box

18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030191 14/3/2561

1159 ซ้ือยา Furosemide 40 mg tab (Furide) จ านวน 
50 ขวด

7,008.50 7,008.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030187 14/3/2561

1160 ซ้ือยา Gaviscon liq 150 ml จ านวน 500 ขวด 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030180 14/3/2561

1161 ซ้ือยา GliPizide 5 mg (Glycediab) จ านวน 500 
กล่อง

57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030188 14/3/2561

1162 ซ้ือยา Glucerna 400 gm จ านวน 50 กระป๋อง 19,206.50 19,206.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030184 14/3/2561

1163 ซ้ือยา Ibuprofen 400 mg (Duran) จ านวน 200 
กล่อง

34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030178 14/3/2561

1164 ซ้ือยา LoraZEpam 1 mg tab จ านวน 20 กล่อง 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030194 14/3/2561

1165 ซ้ือยา Manidipine 20 mg tab (Madiplot) จ านวน 
320 กล่อง

95,529.60 95,529.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030181 14/3/2561

1166 ซ้ือยา ORS 25 gm pdr (CERA) จ านวน 100 กล่อง 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเมด โปรดักซ์ 2559 
จ ากัด

บริษัท ซีเมด โปรดักซ์ 2559 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030192 14/3/2561

1167 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

PR8000061030183 14/3/2561

หนา้ 116



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1168 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ I 
Eletrode Satat Padz II HVP MFE จ านวน 2 ชุด

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล
 แคร์) จ ากัด

บริษัท เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล 
แคร์) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030182 14/3/2561

1169 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา Aniosyme DLM-maxi-5 litr 
(ล้างเคร่ืองมือสโคป) จ านวน 5 แกลลอน

18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030198 14/3/2561

1170 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030169 14/3/2561

1171 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 39,760.00 39,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์
 จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030170 14/3/2561

1172 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,540.00 2,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) 
จ ากัด

บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030174 14/3/2561

1173 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,741.00 6,741.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จ ากัด บริษัท ไอโครเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030221 15/3/2561

1174 ซ้ือแบตเตอร่ีส าหรับเคร่ืองฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีนิ พลัส แอนด์ ซัพพลาย
 จ ากัด

บริษัท วีนิ พลัส แอนด์ ซัพพลาย 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030230 15/3/2561

1175 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030224 15/3/2561

1176 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 81,200.00 81,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030223 15/3/2561

1177 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จ ากัด บริษัท บิซิคอม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030218 15/3/2561

หนา้ 117



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1178 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จ ากัด บริษัท บิซิคอม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030216 15/3/2561

1179 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จ ากัด บริษัท บิซิคอม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030217 15/3/2561

1180 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จ ากัด บริษัท บิซิคอม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030219 15/3/2561

1181 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จ ากัด บริษัท บิซิคอม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030215 15/3/2561

1182 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030213 15/3/2561

1183 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030211 15/3/2561

1184 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 43,000.00 43,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030214 15/3/2561

1185 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 52,340.00 52,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030206 15/3/2561

1186 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 61,344.00 61,344.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030201 15/3/2561

1187 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 99,800.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030209 15/3/2561

หนา้ 118



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1188 ขอซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 71,048.00 71,048.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากัด บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061040009 9/4/2561

1189 ขออนุมัติซ้ือแก๊สหุงต้ม 51,975.00 51,975.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส บางแสนแก๊ส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030225 15/3/2561

1190 ขออนุมัติปรับปรุงปูกระเบ้ืองพ้ืนห้องน้ าหอผู้ป่วยหญิง
 ช้ัน 3 ณ อาคารศรีนครินทร์

62,250.00 62,250.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติ จิตรตรีนิตย์ นายสันติ จิตรตรีนิตย์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030011 15/3/2561

1191 ซ้ือน้ ายาซักผ้า 5 ชนิด 31,115.60 31,115.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  
จ ากัด

บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030226 15/3/2561

1192 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 88,000.00 88,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030227 15/3/2561

1193 ซ้ืออะไหล่เคร่ืองมือแพทย์ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจ ดี ซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจ ดี ซัพพลาย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030231 15/3/2561

1194 ซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้า 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030228 15/3/2561

1195 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 43,200.00 43,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030222 15/3/2561

1196 ขออนุมัติซ้ือโทรศัพท์ไร้สาย จ านวน 3 เคร่ือง 2,997.00 2,997.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030262 16/3/2561

1197 ซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 18,600.00 18,600.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร คงต้ังจิตต์ นายวิเชียร คงต้ังจิตต์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030250 16/3/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1198 ซ้ือ Intermittent Self - Cathe. (Female) จ านวน 
10 ช้ิน

6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030256 16/3/2561

1199 ซ้ือ Kaltostat 10x20 Cm. จ านวน 20 กล่อง 23,754.00 23,754.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030257 16/3/2561

1200 ซ้ือ Leukostrip 4x38 mm จ านวน 10 กล่อง , 
Leukostrip 13x102 mm จ านวน 10 กล่อง

18,457.50 18,457.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030260 16/3/2561

1201 ซ้ือ Would Drain 400 ml (Redon Bottle) จ านวน
 120 ชุด,Wound Drain 600 ml (Redon Bottle) 
จ านวน 30 ชุด,Wound Suction Drainage 
Tube#10 (Redon Drain Catheter CH-10) จ านวน
 100 เส้น

23,400.00 23,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030259 16/3/2561

1202 ซ้ือชุดจ่ายอ๊อกซิเจนอัตโนมัติ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แองโกล 
เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แองโกล เซอร์วิส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030252 16/3/2561

1203 ซ้ือยา Timolol 0.5% e.d 5 ml (Glauco Oph) 
จ านวน 500 ขวด

27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030241 16/3/2561

1204 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 5 รายการ
 ตามเอกสารแนบ

13,090.00 13,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030258 16/3/2561

1205 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 ชนิด 39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030246 16/3/2561

1206 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 ชนิด 91,549.20 91,549.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030247 16/3/2561

หนา้ 120



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1207 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 ชนิด 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030251 16/3/2561

1208 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 ชนิด 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จ ากัด บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030248 16/3/2561

1209 ซ้ือวัสดุเข้าคลังไว้เบิกไปซ่อม 4,636.10 4,636.10 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030253 16/3/2561

1210 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 6,163.20 6,163.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030249 16/3/2561

1211 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030265 16/3/2561

1212 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 89,580.40 89,580.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030266 16/3/2561

1213 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 93,475.20 93,475.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030268 16/3/2561

1214 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 130,000.00 130,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030014 16/3/2561

1215 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 173,768.00 173,768.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030012 16/3/2561

1216 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 181,258.00 181,258.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030016 16/3/2561

หนา้ 121



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1217 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 190,000.00 190,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030020 16/3/2561

1218 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 191,637.00 191,637.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030021 16/3/2561

1219 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 240,750.00 240,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030019 16/3/2561

1220 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 346,680.00 346,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030013 16/3/2561

1221 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 441,696.00 441,696.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030018 16/3/2561

1222 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 457,425.00 457,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030015 16/3/2561

1223 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 461,384.00 461,384.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030022 16/3/2561

1224 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 93,090.00 93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030264 16/3/2561

1225 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 3 รายการ 45,849.50 45,849.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030267 16/3/2561

1226 จ้างซ่อมรถทะเบียน นค 6733 41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรจง จันทคุปต์ นายบรรจง จันทคุปต์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030046 26/3/2561

หนา้ 122



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1227 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030273 19/3/2561

1228 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030275 19/3/2561

1229 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030277 19/3/2561

1230 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030278 19/3/2561

1231 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,250.00 23,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030279 19/3/2561

1232 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิป
เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030280 19/3/2561

1233 วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030283 19/3/2561

1234 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 37,400.00 37,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล 
จ ากัด

บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030274 19/3/2561

1235 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 43,100.00 43,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030281 19/3/2561

1236 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 89,200.00 89,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030282 19/3/2561

หนา้ 123



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1237 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเช้ือไป
ท าลาย ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (เพ่ิมเติม)

6,580.00 6,580.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030023 19/3/2561

1238 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 1 เคร่ือง 9,350.00 9,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดเอล เมดดิคัล 
อิเล็คโทรนิกส์ จ ากัด

บริษัท เมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทร
นิกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030270 19/3/2561

1239 ซ้ือ Admit set 92,800.00 92,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็น.เอ็น.มาร์เก็ตต้ิง 
จ ากัด

บริษัท พี.เอ็น.เอ็น.มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030026 19/3/2561

1240 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030276 19/3/2561

1241 ซ้ือ Infant Food Protein Soy (Dumex HiQ Soy) 
จ านวน 12 กระป๋อง

3,396.00 3,396.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030288 20/3/2561

1242 ซ้ือเวชภัณฑ์ยารายการ CAPD 11(4.25%low cal) 
แดง 2000 ml 20 ถุง

2,840.00 2,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์
 จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030310 20/3/2561

1243 ซ้ือยา Alogliptin 25 mg tab (Nesina) จ านวน 60 
กล่อง

57,523.20 57,523.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030300 20/3/2561

1244 ซ้ือยา CYCLOphosphamide 50 mg Tab 
(Cycloxan) จ านวน 50 กล่อง

11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030323 20/3/2561

1245 ซ้ือยา Carbocysteine 100 mg/5 ml syr 60 ml 
(Amicof) จ านวน 1000 ขวด

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สามัคคีเภสัช จ ากัด บริษัท สามัคคีเภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030308 20/3/2561

1246 ซ้ือยา Charcoal powder 5 gm (Ca R Bon) จ านวน
 10 กล่อง

3,477.50 3,477.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030289 20/3/2561

หนา้ 124



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1247 ซ้ือยา DOMperidone 10 mg tab (Domp-M) 
จ านวน 100 กล่อง

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030303 20/3/2561

1248 ซ้ือยา Dexlansoprazole 60 mg cap (Dexilant) 
จ านวน 50 กล่อง

90,629.00 90,629.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030302 20/3/2561

1249 ซ้ือยา Fat emulsion inj 20 % 250 ml 
(Otsulip/Intralipid) จ านวน 50 ถุง

14,445.00 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030299 20/3/2561

1250 ซ้ือยา Human Albumin 20% 50 ml (Albumin 
20 TRCS) จ านวน 50 Vial

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030320 20/3/2561

1251 ซ้ือยา INSulin RI 100u/ml 10 ml (Insugen R) 
จ านวน 100 Vial

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030317 20/3/2561

1252 ซ้ือยา Lactulose 66.7% syr 100 ml (Laevolac) 
จ านวน 500 ขวด

29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030326 20/3/2561

1253 ซ้ือยา Levofloxacin $250 mg/50 ml inj (CRAvit)
 จ านวน 200 Vial

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030325 20/3/2561

1254 ซ้ือยา MAGNesium sulfate 50% inj 2 ml จ านวน
 20 กล่อง

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030309 20/3/2561

1255 ซ้ือยา MIDAzolam 5 mg/1 ml (Dormicum-l) 
จ านวน 100 box

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030291 20/3/2561

1256 ซ้ือยา Macrogol 4000 pwd 137.155 gm (Niflec)
 จ านวน 10 box

37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030292 20/3/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1257 ซ้ือยา POTASsium Cl 20 mEq 10 ml (KCL) 
จ านวน 20 กล่อง

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030322 20/3/2561

1258 ซ้ือยา Para 300+CODeine 15 mg tab 
(Codigesic) จ านวน 100 กล่อง

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030316 20/3/2561

1259 ซ้ือยา Racecadotril 30 mg pwd (Hidrasec) 
จ านวน 100 กล่อง

48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030315 20/3/2561

1260 ซ้ือยา Salbutamol 2.5 mg/2.5 ml nb (Ventolin 
n.b) จ านวน 200 กล่อง

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030312 20/3/2561

1261 ซ้ือยา Saw palmetto 160+Sting nettle 120 mg 
czp (Prostagutt) จ านวน 60 แคปซูล

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030313 20/3/2561

1262 ซ้ือยา Silodosin 4 mg tab (Urief) จ านวน 200 
กล่อง

76,612.00 76,612.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030290 20/3/2561

1263 ซ้ือยา Sodium BICarbonate 300 mg tab 
(SoDAmint) จ านวน 100 ขวด

7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030321 20/3/2561

1264 ซ้ือยา Tizanidine 2 mg tab (Tizan) จ านวน 100 
กล่อง

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติ
คอลส์ จ ากัด

บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030324 20/3/2561

1265 ซ้ือยา Triamcinolone 0.1% 1 gm oral gel 
(Trinolone) จ านวน 100 กล่อง

16,005.00 16,005.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030314 20/3/2561

1266 ซ้ือยา Water (sterille) 450 ml (Hydrox Prefilled
 Humidifier) จ านวน 500 ชุด

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) 
จ ากัด

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030319 20/3/2561

หนา้ 126



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1267 ซ้ือเวชภัณฑ์ย จ านวน 1 รายการ 99,916.60 99,916.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030296 20/3/2561

1268 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 93,590.76 93,590.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030297 20/3/2561

1269 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030298 20/3/2561

1270 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

PO8000061030030 20/3/2561

1271 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

PO8000061030027 20/3/2561

1272 ซ้ือผงหมึก Laserjet HP CF 283XC 43,500.00 43,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพ
เม้นท์ จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030307 20/3/2561

1273 ซ้ือกระดาษส าหรับบันทึกผลเคร่ือง EKG 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030330 21/3/2561

1274 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 157,504.00 157,504.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030031 21/3/2561

1275 ซ้ือยา Epoetin beta 30000 iu (Recormon) 
จ านวน 10 กล่อง

87,526.00 87,526.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030343 21/3/2561

1276 ซ้ือยา Iron Sucrose inj 100 mg/5 ml (Femorum)
 จ านวน 100 กล่อง

71,500.00 71,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030340 21/3/2561

หนา้ 127



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1277 ซ้ือยา MTV+Mineral tab (Centrum) จ านวน 60 
ขวด

34,561.80 34,561.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030339 21/3/2561

1278 ซ้ือยา Metoprolol 100 mg tab (Cardeloc) 
จ านวน 100 กล่อง

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979)
 จ ากัด

บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030337 21/3/2561

1279 ซ้ือยา Nicardipine 2 mg/2 ml inj (Cardepine) 
จ านวน 50 กล๋อง

28,355.00 28,355.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030342 21/3/2561

1280 ซ้ือยา Norgesic L (Para450+Oprhe35) tab 
(TORRENT) จ านวน 200 กล่อง

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030336 21/3/2561

1281 ซ้ือยา ProCAterol 5 mcg/1 ml syr 60 ml 
(Meptin) จ านวน 100 ขวด

3,317.00 3,317.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030338 21/3/2561

1282 ซ้ือยา Sodium chloride 15% 100 ml (U Enema)
 จ านวน 1000 ขวด,Sodium chloride 15% 10 ml 
(เด็ก) (Unison Enema) จ านวน 20 กล่อง

20,300.00 20,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด บริษัท ยูนีซัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030346 21/3/2561

1283 ซ้ือยา Triamcinolone 0.1% lotion 30 ml (T.V. 
Lone) จ านวน 50 โหล

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030335 21/3/2561

1284 ซ้ือยา Vancomycin 500 mg inj (Vancogen) 
จ านวน 300 Vial

20,865.00 20,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030334 21/3/2561

1285 ซ้ือยา WARFarin 3 mg ฟ้า (Orfarin) จ านวน 50 
กล่อง

18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) 
จ ากัด

บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030341 21/3/2561

1286 ซ้ือยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 27,616.70 27,616.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030353 21/3/2561

หนา้ 128



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1287 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ HP CE278A 91,800.00 91,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพ
เม้นท์ จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030331 21/3/2561

1288 ซ้ือวัสดุส านักงาน 25 ชนิด 30,982.92 30,982.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030332 21/3/2561

1289 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน  1 รายการ 99,124.80 99,124.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030351 21/3/2561

1290 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030348 21/3/2561

1291 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอ
ฟาร์ม จ ากัด

บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030358 21/3/2561

1292 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030354 21/3/2561

1293 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 98,065.50 98,065.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030360 21/3/2561

1294 ซ้ือยา AZAthioprine 50 mg (Imuprin) จ านวน 50
 กล่อง,AMIOdarone 200 mg Tab (Cardilor) 
จ านวน 50 กล่อง

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030345 21/3/2561

1295 ขออนุมัติซ้ือEZ BAG (IIWAY) (ถุงบรรจุอาหารทาง
สาย) จ านวน 4,000 ใบ

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030379 22/3/2561

1296 ขออนุมัติซ้ือน้ ายาล้างจานด้วยเคร่ือง,น้ ายาช่วยแห้ง,
น้ ายาล้างคราบตะกรัน

23,486.50 23,486.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030377 22/3/2561

หนา้ 129



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1297 ขออนุมัติซ้ือแก๊สหุงต้ม ขนาด 15 กิโลกรัม จ านวน 5 
ถัง

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส บางแสนแก๊ส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030378 22/3/2561

1298 จ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารวิจัยทางการ
แพทย์

385,500.00 385,500.00 คัดเลือก บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จ ากัด บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030032 22/3/2561

1299 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 494,340.00 494,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030034 22/3/2561

1300 ซ้ือยา OmePRAzole20mg cap (GPO) จ านวน 
1000 กล่อง,Paracetamol 120mg/5ml 60 ml 
จ านวน 500ขวด,ytm มะแว้ง(ยาอมมะแว้ง) จ านวน 
200 กล่อง

82,875.00 82,875.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030376 22/3/2561

1301 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 17,040.00 17,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์
 จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030373 22/3/2561

1302 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 385,200.00 385,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030035 22/3/2561

1303 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 417,300.00 417,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030033 22/3/2561

1304 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

PR8000061030375 22/3/2561

1305 ขออนุมัติค่าจ้างตรวจทางรังสี ประจ าเดือน เมษายน 
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

PO8000061030044 26/3/2561

1306 ขออนุมัติค่าจ้างตรวจทางรังสี ประจ าเดือน เมษายน 
พ.ศ. 2561

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030047 26/3/2561

หนา้ 130



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1307 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 312,493.50 312,493.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030037 23/3/2561

1308 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเก้าอ้ีส านักงาน 
จ านวน 20 ตัว

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สาธิตเบาะ ร้าน สาธิตเบาะ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030042 26/3/2561

1309 ขออนุมัติซ้ือสารเภสัชรังสีวิทยา I-131 Capsule 
ประจ าเดือนเมษายน 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

PR8000061030385 23/3/2561

1310 ขออนุมัติค่าจ้างตรวจทางรังสี ประจ าเดือน เมษายน 
พ.ศ. 2561

99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030043 26/3/2561

1311 ขอซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 83,628.00 83,628.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030445 26/3/2561

1312 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030394 26/3/2561

1313 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030447 26/3/2561

1314 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030450 26/3/2561

1315 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030426 26/3/2561

1316 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,601.00 4,601.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030454 26/3/2561

หนา้ 131



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1317 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จ ากัด บริษัท บิซิคอม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030449 26/3/2561

1318 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพี เมดิคอล เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท เอสพี เมดิคอล เซอร์วิส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030452 26/3/2561

1319 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030422 26/3/2561

1320 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030432 26/3/2561

1321 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030453 26/3/2561

1322 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 20,200.00 20,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030424 26/3/2561

1323 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030455 26/3/2561

1324 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30,800.00 30,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030420 26/3/2561

1325 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 44,800.00 44,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030429 26/3/2561

1326 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030437 26/3/2561

หนา้ 132



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1327 ขอซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ HP 1536 1,535.00 1,535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพ
เม้นท์ จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030443 26/3/2561

1328 ซ้ือ Collar (เฝือกพยุงคอชนิดปรับได้) (ผู้ใหญ่) จ านวน
 12 ช้ิน

13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030398 26/3/2561

1329 ซ้ือ Glove (Sensiflex) #6.5 ไม่มีแป้ง จ านวน 40 
กล่อง

46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030400 26/3/2561

1330 ซ้ือ IV set for pump (Baxter) จ านวน 400 ชุด 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030396 26/3/2561

1331 ซ้ือยา Ampicillin 500 mg inj (GDH) จ านวน 500 
Vial

4,745.45 4,745.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ 
จ ากัด

บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030440 26/3/2561

1332 ซ้ือยา Augmentin 457 mg/5 ml sus (400+57) 
35 ml จ านวน 100 ขวด

30,495.00 30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030430 26/3/2561

1333 ซ้ือยา Bisacodyl 10 mg Suppo (Conlax) จ านวน 
50 กล่อง

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030438 26/3/2561

1334 ซ้ือยา Calcitonin spray 200 iu/d  14d 
(Mycalcitonin) จ านวน 20 ขวด

20,865.00 20,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030415 26/3/2561

1335 ซ้ือยา Calcium carbonate 1500 mg tab (Caltab
 1500) จ านวน 200 กล่อง

42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030442 26/3/2561

1336 ซ้ือยา Cc Microgest 28 (EE30+Lev.l150) (Anna) 
จ านวน 2 กล่อง

2,770.00 2,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030423 26/3/2561

หนา้ 133



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1337 ซ้ือยา Clopidogrel 75 mg (Apolets) จ านวน 300 
กล่อง

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030446 26/3/2561

1338 ซ้ือยา Clozapine 10 mg (Clozapin 100) จ านวน 4
 กล่อง

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030436 26/3/2561

1339 ซ้ือยา D 5 S/2 1000 ml จ านวน 1000 ถุง 31,300.00 31,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030448 26/3/2561

1340 ซ้ือยา DOMperidone 5 mg/5 ml sus 30 ml 
(Domperdone) จ านวน 5 กล่อง

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030428 26/3/2561

1341 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

PR8000061030433 26/3/2561

1342 ซ้ือยา DicloFEnac 75 mg/3 ml inj (Dosanac) 
จ านวน 10 amp

3,263.50 3,263.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030451 26/3/2561

1343 ซ้ือยา DicloXACillin 62.5 mg/5 ml sy (U diclox)
 จ านวน 300 ขวด

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030427 26/3/2561

1344 ซ้ือยา Escitalopram 10 mg tab (Esidep10) 
จ านวน 100 กล่อง

46,010.00 46,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030444 26/3/2561

1345 ซ้ือยา Fluticasone 27.5 mcg nas spray 120d 
(Avamys) จ านวน 400 ขวด

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030417 26/3/2561

1346 ซ้ือยา Glycopyrronium Br 50 mcg breezhaler 
(Deebri) จ านวน 80 กล่อง

72,760.00 72,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030416 26/3/2561

หนา้ 134



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1347 ซ้ือยา Macrogol (PEG) 4000 10 gm sac (Forlax)
 จ านวน 50 กล่อง

13,107.50 13,107.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030413 26/3/2561

1348 ซ้ือยา Meropenam 1 gm inj (Mapenem) จ านวน
 400 Vial

92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030403 26/3/2561

1349 ซ้ือยา Mycophenolate mofetil 250 mg cap 
(ImmuCept) จ านวน 40 กล่อง

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030421 26/3/2561

1350 ซ้ือยา PHENYToin sod 100 mg cap (Dilantin) 
จ านวน 100 ขวด

34,989.00 34,989.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030435 26/3/2561

1351 ซ้ือยา Peditrace 10 ml จ านวน 3 กล่อง , Soluvit 
N 10 ml จ านวน 3 กล่อง

10,233.48 10,233.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030408 26/3/2561

1352 ซ้ือยา Risperidone 1 mg tab (Neuris) จ านวน 10 
กล่อง

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030414 26/3/2561

1353 ซ้ือยา SitaFLOXacin 50 mg tab (Gracevit) 
จ านวน 80 กล่อง

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030418 26/3/2561

1354 ซ้ือยา Sulodexide 250 LSU tab (Vessel) จ านวน 
50 กล่อง

74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030419 26/3/2561

1355 ซ้ือยา Symbicort 160+4.5/DTerbuhaler 120 
dose จ านวน 100 ชุด

82,390.00 82,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030402 26/3/2561

1356 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 3 รายการ
 ตามเอกสารแนบ

30,591.30 30,591.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030401 26/3/2561

หนา้ 135



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1357 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 6 รายการ
 ตามเอกสารแนบ

32,576.00 32,576.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท 
จ ากัด

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030399 26/3/2561

1358 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 7 รายการ
 ตามเอกสารแนบ

45,838.80 45,838.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030397 26/3/2561

1359 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 3,350.00 3,350.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส 
แลบบอเรตอร่ี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส แลบ
บอเรตอร่ี

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030393 26/3/2561

1360 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 243,425.00 243,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030041 26/3/2561

1361 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 288,900.00 288,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030040 26/3/2561

1362 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 367,224.00 367,224.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030039 26/3/2561

1363 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์เมดสพลาย จ ากัด บริษัท พรีเมียร์เมดสพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030439 26/3/2561

1364 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัม เมดิคอล จ ากัด บริษัท ซัม เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030459 27/3/2561

1365 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 95,802.45 95,802.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030463 27/3/2561

1366 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ อาร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอ อาร์ เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030470 27/3/2561

หนา้ 136



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1367 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,470.00 4,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ อาร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอ อาร์ เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030471 27/3/2561

1368 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030458 27/3/2561

1369 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030466 27/3/2561

1370 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพ
พลายส์ จ ากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030456 27/3/2561

1371 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 26,100.00 26,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030473 27/3/2561

1372 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030472 27/3/2561

1373 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 62,500.00 62,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030461 27/3/2561

1374 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 76,500.00 76,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030469 27/3/2561

1375 ขออนุมัติซ้ือ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) 
จ านวน 765 แกลลอน

99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล 
เทคโนโลยี จ ากัด

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030480 27/3/2561

1376 ค่าบริการสลายน่ิว จ านวน 2 ราย 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030066 30/3/2561

หนา้ 137



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1377 ซ้ือ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 ชนิด 53,928.00 53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030475 27/3/2561

1378 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 ชนิด 24,449.50 24,449.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030476 27/3/2561

1379 ซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ 11,590.00 11,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพ
เม้นท์ จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030478 27/3/2561

1380 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 10,453.90 10,453.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030479 27/3/2561

1381 ซ้ือเคร่ืองกระตุ้นกล้ามเน้ือด้วยกระแสไฟฟ้าฯ 240,000.00 240,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล
 อิควิปเมนท์ จ ากัด

บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิค
วิปเมนท์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030048 27/3/2561

1382 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 24,182.00 24,182.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030474 27/3/2561

1383 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030467 27/3/2561

1384 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030508 28/3/2561

1385 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 269,640.00 269,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030049 28/3/2561

1386 ขออนุมัติค่าบริการขนย้ายขยะติดเช้ือไปท าลาย 
ประจ าเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

43,750.00 43,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030064 30/3/2561

หนา้ 138



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1387 ขออนุมัติค่าบริการตรวจการนอนหลับแบบ EEG (มี
เทคนิคเชียลเฝ้า) ประจ าเดือนเมษายน 2561

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ ากัด บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030065 30/3/2561

1388 ขออนุมัติซ้ือ Elisio 130HR จ านวน 150 ช้ิน 93,000.00 93,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030496 28/3/2561

1389 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
เมษายน 2561

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030062 30/3/2561

1390 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
เมษายน 2561

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 
ชลบุรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 ชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030512 28/3/2561

1391 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
เมษายน 2561

50,170.00 50,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิส
เท็มส์ จ ากัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030063 30/3/2561

1392 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
เมษายน 2561

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030511 28/3/2561

1393 ซ้ือกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และค่าติดต้ัง 54,480.00 54,480.00 ตกลงราคา โกลบอลไอที เซอร์วิส โกลบอลไอที เซอร์วิส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030052 28/3/2561

1394 ซ้ือยา Alcohol Rub 4 L จ านวน 10 แกลลอน,
Alcohol Rub 300 ml (Microrubl) จ านวน 500 
ขวด

51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030489 28/3/2561

1395 ซ้ือยา Co careldopa L100+C25 mg (Sinemet) 
จ านวน 50 กล่อง , Azithromycin 200 mg/5 ml 
syr 15 ml (Onzer) จ านวน 150 ขวด

42,158.00 42,158.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030493 28/3/2561

1396 ซ้ือยา INSulin Aspart 100 u/ml 3 ml 
(NovoRapid PF) จ านวน 50 กล่อง

44,137.50 44,137.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030504 28/3/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1397 ซ้ือยา INSulin Degludec 100 iu/ml 3 ml 
(Tresiba Flextouch) จ านวน 60 กล่อง

51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030484 28/3/2561

1398 ซ้ือยา Iopromide 370 mg/50 ml (Ultravist370) 
จ านวน 25 กล่อง

97,637.50 97,637.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030498 28/3/2561

1399 ซ้ือยา N.S.S Irrigate 1000 ml จ านวน 2000 ขวด , 
D 5 S/3 1000 ml จ านวน 300 ถุง

67,600.00 67,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030492 28/3/2561

1400 ซ้ือยา Ofloxacin 0.3% e.d. 5 ml (Exocin) จ านวน
 100 ขวด

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030506 28/3/2561

1401 ซ้ือยา OmePRAzole 20 mg cap (GPO) จ านวน 
1000 กล่อง

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030499 28/3/2561

1402 ซ้ือยา TPN Amino Acid 7.2% 500 ml inj 
(Kidmin) จ านวน 50 ถุง , Rebamipide 100 mg 
tab (Mucosta) จ านวน 40 กล่อง

51,809.40 51,809.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030491 28/3/2561

1403 ซ้ือยา Zoledronic acid 5 mg/100 ml inj 
(Aclasta) จ านวน 5 Vial

62,958.80 62,958.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030486 28/3/2561

1404 ซ้ือยา จ านวน 7 รายการ ตามเอกสารแนบ 85,190.30 85,190.30 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030497 28/3/2561

1405 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030483 28/3/2561

1406 ขออนุมัติค่าขนย้ายขยะอันตรายไปท าลาย 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030518 28/3/2561

หนา้ 140



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1407 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 260,000.00 260,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030053 29/3/2561

1408 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 265,000.00 265,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030060 29/3/2561

1409 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 270,000.00 270,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030061 29/3/2561

1410 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

PO8000061030055 29/3/2561

1411 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

PO8000061030058 29/3/2561

1412 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 470,800.00 470,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030054 29/3/2561

1413 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 327,420.00 327,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030056 29/3/2561

1414 ขออนุมัติซ้ือ BMC 680A RESMART AUTO CPAP 
(เคร่ืองอัดอากาศขณะหายใจเข้า) จ านวน 1 ชุด

36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตเมดิคอล จ ากัด บริษัท มิตเมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061030515 30/3/2561

1415 ขออนุมัติจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารวิจัย
ทางการแพทย์ งวดท่ี 31

385,500.00 385,500.00 คัดเลือก บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จ ากัด บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061030067 30/3/2561

1416 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร 7,261.80 7,261.80 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061030003 2/3/2561

หนา้ 141



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1417 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 24,000 แผ่น 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

9,120.00 9,120.00 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061030002 2/3/2561

1418 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาเดินระบบสายสัญญาณภาพและ
เสียง(เพ่ิมเติม)ห้อง M903,M904,M905,M906 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

78,945.00 78,945.00 เฉพาะเจาะจง นายถาวร ผ้าผิวดี นายถาวร ผ้าผิวดี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061030001 2/3/2561

1419 ขออนุมัติจัดซ้ือToner HP M175 P/N 
CE310BK,Toner HP M175 P/N CE311AC,Toner
 HP M175 P/N CE312AY ฯลฯ รายละเอียดตามใบ
เสนอราคา

19,902.00 19,902.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จ ากัด บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061030002 5/3/2561

1420 ขออนุมัติจัดซ้ือ Helium HP CYL7 M3 และ 
Hydrogen HP CYL6 M3 (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ)

16,948.80 16,948.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061030003 6/3/2561

1421 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061030006 6/3/2561

1422 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองสแกนน้ิวมือ รายละเอียดตามใบ
เสนอราคา

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลคอนท์ จ ากัด บริษัท พิลคอนท์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061030024 7/3/2561

1423 ปกส.มี.ค.61 (ทัศยา,ชัยยศ) 1,500.00 1,500.00 คัดเลือก ส านักงานประกันสังคมจังหวัด
ชลบุรี

ส านักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061030045 9/3/2561

1424  ขออนุมัติจัดจ้างค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา การ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของคณะวิศวกรรมศาสตร์

455.21 455.21 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061030046 12/3/2561

1425 ขออนุมัติจัดซ้ือ วัสดุใช้ใน LAB จ านวน 8 รายการ 9,844.00 9,844.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น 
ไฮเทค เคมีคอล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น ไฮเทค
 เคมีคอล

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061030048 13/3/2561

หนา้ 142



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1426 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมายานพาหนะ(รถบัสปรับ
อากาศ ไป-กลับ ม.บูรพา-จ.ราชบุรี) ในวันท่ี 22 
มีนาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย สุวรรณจิระ นายสิทธิชัย สุวรรณจิระ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061030004 14/3/2561

1427 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเม็ดพลาสติก HDPE 5604F,เม็ด
พลาสติก LIDPE 7410 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังใบ
ก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

10,298.75 10,298.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์พลาสเทค จ ากัด บริษัท พรีเมียร์พลาสเทค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061030005 14/3/2561

1428 ขออนุมัติจัดจ้างท าลูกกุญแจ จ านวน 40 ดอก คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

920.00 920.00 เฉพาะเจาะจง นายกมล  ฉิมพาลี นายกมล  ฉิมพาลี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061030060 14/3/2561

1429 ขอจ้างท าเวนจูร่ีมิเตอร์ รายละเอียดตามใบ
ประกอบการซ้ือจ้าง

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์ศิริ เมคคานิเคิล 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

บริษัท ทรัพย์ศิริ เมคคานิเคิล เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061030063 15/3/2561

1430 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโคมไฟถนน,หลอดทอร์นาโด 
หลอดLED,โคมถนนอลูมิเนียม,หลอดฟลูออเรสเซนต์
และอ่ืนๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

40,060.80 40,060.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท จรัสแสง อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท จรัสแสง อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061030006 15/3/2561

1431 ขออนุมัติจัดซ้ือผงหมึก  รหัส 201 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ี
เออร์ จ ากัด

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์ 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061030008 19/3/2561

1432 ขออนมัติจัดซ้ือ วัสดุใช้ใน lab จ านวน 5 รายการ 6,170.00 6,170.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น 
ไฮเทค เคมีคอล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น ไฮเทค
 เคมีคอล

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061030087 19/3/2561

1433 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ จาก ม.
บูรพา ถึง ม.เทคโนโลยีมหานคร วันท่ี 24 มี.ค.61

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061030010 19/3/2561

1434 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษ A4  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19,600.00 19,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
 จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061030007 19/3/2561

หนา้ 143



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1435 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองรันน่ิง 6 หลัก จ านวน 4 ตัว
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

10,600.00 10,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061030011 20/3/2561

1436 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์นามบัตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ขนาด 9x5.5 cm พิมพ์สี 2 หน้า จ านวน 2 ท่าน 
จ านวนท่านละ 200 รวมท้ังส้ิน 400 ใบ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร กรรณเลขา นายเกรียงไกร กรรณเลขา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061030099 20/3/2561

1437 ขออนุมัติจัดซ้ือปากกาไวท์บอร์ดเพ่ือสุขภาพและหมึก
ไวท์บอร์ดเพ่ือสุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

27,540.00 27,540.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061030012 22/3/2561

1438 ขออนุมัติจัดจ้าง เช่ารถบัส 1 คัน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061030118 22/3/2561

1439 ขออนุมัติจ้าง Motor For MT/MX Balance 
ค่าบริการตรวจเช็คและซ่อมเคร่ือง TGA (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ)

20,865.00 20,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061030013 23/3/2561

1440 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน,แก๊ส
โซฮอล์95,น้ ามันเบนซินธรรมดา,น้ ามันดีเซล 
ประจ าเดือนเมษายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
ใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061030124 26/3/2561

1441 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเบนซินธรรมดา ประจ าเดือน
เมษายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061030125 26/3/2561

1442 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์คมชัดลึก,ไทยโพส,กรุง
เทพธุรกิจ เข้าห้องสมุดและหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเข้า
ศูนย์สอบเทียบ ประจ าเดือนเมษายน 2561 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

935.00 935.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เกษากร ร้าน เกษากร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061030126 28/3/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1443 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเคร่ืองมือวัด Square Master
 และ Caliper Checker จ านวน 2 ตัว รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการจัดจ้าง

10,004.50 10,004.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยฮาท แคลิเบรช่ัน จ ากัด บริษัท ไทยฮาท แคลิเบรช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061030014 29/3/2561

1444 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ STEARIC ACID FOR 
SYNTHESIS ''Merck'' 1 KG และอ่ืนๆ ท้ังหมด 3 
รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

3,093.37 3,093.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมีเคิล เอ็กซิเพรสจ ากัด บริษัท เคมีเคิล เอ็กซิเพรสจ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061030143 30/3/2561

1445 ขออนุมัติจัดซ้ือเส้ือยืดคอกลมสีด าพร้อมสกรีน 4 สี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริศรา แซ่เตียว นางสาวอริศรา แซ่เตียว เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR110 20/3/2561

1446 ขออนุมัติจัดจ้างงานปร้ินวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

3,580.00 3,580.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR112 20/3/2561

1447 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

7,154.00 7,154.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR111 20/3/2561

1448 ขออนุมัติจัดจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ - สนามบินอู่
ตะเภา จ านวน 1 คัน ในวันศุกร์ท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 
2561 และรับกลับจากสนามบินอู่ตะเภา - ม.บูรพา 
ในวันอาทิตย์ท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2561 ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR108 29/3/2561

1449 ขออนุมัติจัดจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ ณ จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 1 คัน ในวันศุกร์ท่ี 30 มีนาคม 
จนถึงวันอาทิตย์ท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2561 ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR109 29/3/2561

1450 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินค่าเก็บขยะมูล
ฝอย

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข ราคา PR0206061030251 2/3/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1451 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
ซ่อมท่อดูดน้ าบ่อแท็งค์น้ าใต้ดินพร้อมอุปกรณ์

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PR0206061030071 7/3/2561

1452 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมา
ท าความสะอาดอาคารพักบุคลากร 5 ช้ัน (อาคาร C-D)

10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา นาคเจริญ นางสาววรรณา นาคเจริญ ราคา PR0206061030173 14/3/2561

1453 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าเง
หมาท าความสะอาดอาคารพักบุคลากร 5 ช้ัน (อาคาร
 C-D)

10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสลิ แนบเชย นางสาวสลิ แนบเชย ราคา PR0206061030174 14/3/2561

1454 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 1,936.70 1,936.70 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061030239 20/3/2561

1455 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมป๊ัมน้ า

20,150.00 20,150.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PO0206061030032 27/3/2561

1456 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแซม
พ้ืนห้องน้ าท่ีอาคารพักบุคลากร 5 ช้ัน

1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 ราคา PR0206061030243 20/3/2561

1457 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าเก็บ
ขยะมูลฝอย

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข ราคา PR0206061030262 20/3/2561

1458 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 1,391.00 1,391.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061030237 20/3/2561

1459 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 496.00 496.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061030244 20/3/2561

1460 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าป๊ัม
น้ าอัตโนมัติพร้อมติดต้ัง

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล พิกุลทอง นายเฉลิมพล พิกุลทอง ราคา PO0206061030036 29/3/2561

1461 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลาดอกไม้สด จ านวน 1 พวง 2,500.00         2,500.00 เฉพาะเจาะจง นัท ฟลอริสท์ นัท ฟลอริสท์ ราคา PR0206061030320 26/3/2561

1462 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพานพุ่มดอกไม้สด จ านวน 1 พาน 2,000.00         2,000.00 เฉพาะเจาะจง นัท ฟลอริสท์ นัท ฟลอริสท์ ราคา PR0206061030316 26/3/2561

1463 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลาดอกไม้สด จ านวน 1 พวง 2,500.00         2,500.00 เฉพาะเจาะจง นัท ฟลอริสท์ นัท ฟลอริสท์ ราคา PR0206061030337 27/3/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1464 ขออนุมัติเบิกเงินค่าดอกไม้ประดับตกแต่ง พานดอกไม้
โต๊ะหมู่ ธูปเทียนเคร่ืองทองน้อย ดอกไม้โพเดียม

6,950.00         6,950.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206061030361 28/3/2561

1465 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่ารถตู้คอมมิวเตอร์ D4D 10ท่ีน่ัง
 พร้อมพนักงานขับรถวันท่ี 1-3 มีนาคม 2561 จ านวน
 4 คัน

42,000.00       42,000.00 เฉพาะเจาะจง นางระวิวรรณ วาจิตรดล นางระวิวรรณ วาจิตรดล ราคา PO0206061030038 30/3/2561

1466 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก (อาหารแห้ง) จ านวน 
1 ชุด

1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคถาวร (แป้น) ร้านโชคถาวร (แป้น) ราคา PR0206061030397 30/3/2561

1467 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตลับหมึก Canon 8,960.00         8,960.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PR0206061030407 30/3/2561

1468 ขอจัดซ้ือปากกาเมจิกเพ่ือใช้งานในการแบ่งกลุ่ม 
ส าหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง AUN-QA 
Implementation and Gap Analysis

492.00 492.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ราคา PR0206061020297 2/3/2561

1469 ป้าย จ านวน 2 ป้าย กองบริการการศึกษา 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา ราคา PR0206061030005 2/3/2561

1470 ขอจัดจ้างการเดินสาย LAN CAT 6 พร้อมอุปกรณ์
ประกอบสาย เป็นสาย LAN CAT 6 เช่ือมต่อระบบ
อินเตอร์เน็ต จ านวน 11 จุด และการเดินสายโทรศัพท์
 พร้อมอุปกรณ์ประกอบการเดินสาย จ านวน 7 จุด 
รวมเป็น 18 จุด

27,285.00 27,285.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PO0206061030001 2/3/2561

1471 ขอจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 80,800.00 80,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206061030265 21/3/2561

1472 ขออนุมัติเบิกเงินค่าท าตรายาง จ านวน 7 อัน 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ ราคา PR0206061030024 5/3/2561

1473 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษค าตอบ มบ.3 จ านวน 
150,000 ใบ

180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ ราคา PO0206061030014 6/3/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1474 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะไปกลับ 
มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน-โรงเรียนปราจิณราษฎร
อ ารุง จังหวัดปราจีนบุรี วันท่ี 2 มีนาคม 2561 จ านวน
 1 คัน

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206061030023 5/3/2561

1475 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์ รับมีศรี นายจักรพงษ์ รับมีศรี ราคา PR0206061030072 7/3/2561

1476 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206061030074 7/3/2561

1477 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะรับส่งไปกลับ
 บางแสน-สุวรรณภูมิ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206061030179 14/3/2561

1478 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 12,400.00 12,400.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PO0206061030019 15/3/2561

1479 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุและค่าถ่ายเอกสารท าเล่ม
รายงาน

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพอใจพานิช ร้าน ณ แฟช่ัน 
ร้านลัดดาวรรณ น.ส.อัญชลีพร 
สุขสุวรรณพร

ร้านพอใจพานิช ร้าน ณ แฟช่ัน ร้าน
ลัดดาวรรณ น.ส.อัญชลีพร สุข
สุวรรณพร

ราคา PR0206061030184 14/3/2561

1480 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสายฉีดช าระ จ านวน 3 ชุด 660.00 660.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาภรร์ พุทธฤดีสุข นางสาวรัตนาภรร์ พุทธฤดีสุข ราคา PR0206061030200 15/3/2561

1481 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ (ใบชา เคร่ืองชงชา อุปกรณ์
เขียนพู่กันจีน ชุดจีน

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าจากประเทศจีน ร้านค้าจากประเทศจีน ราคา PR0206061030195 15/3/2561

1482 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะไปกลับบางแสน-
โรงแรมรัชดาซิต้ี กรุงเทพฯ ในวันท่ี 22-23 เมษายน 
2561

8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206061030279 22/3/2561

1483 ขออนุมัติเบิกเงินค่าท าความสะอาดอาคารศูนย์จีน
ศึกษา

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเส็งศรี ชองทอง นางสาวเส็งศรี ชองทอง ราคา PO0206061030033 28/3/2561

1484 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ าด่ืม กระดาษ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุกรณ์ทิพย์ บริษัทบัณฑิต 
สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ร้านสุกรณ์ทิพย์ บริษัทบัณฑิต สเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด

ราคา PR0206061030403 30/3/2561

1485 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเสาดอกไม้ และดอกไม้ต้ังโต๊ะทรง
ยาว

8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง นางนารีรัตน์ ประหยัดทรัพย์ 
นางระเคียง เช้ือฮ้อ

นางนารีรัตน์ ประหยัดทรัพย์ นางระ
เคียง เช้ือฮ้อ

ราคา PR0206061030404 30/3/2561

1486 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(กีฬา)

23,800.00 23,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด ราคา PR0206061030247 20/3/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1487 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(คลอรีน)

74,900.11 74,900.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท พูล ออกาไนซ์ จ ากัด บริษัท พูล ออกาไนซ์ จ ากัด ราคา PO0206061030030 26/3/2018

1488 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัตเบิกเงินค่าวัสดุ 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061030245 20/3/2018

1489 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ก้ันห้อง

45,800.00 45,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ ราคา PO0206061030031 26/3/2018

1490 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
ระบบไฟฟ้าท่ีควบคุมการท างานของเคร่ืองกรองน้ าท่ี
สระว่ายน้ า

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PR0206061030248 20/3/2018

1491 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ราคา PR0206061030275 21/3/2018

1492 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(น้ ามันเบนซิน)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ราคา PR0206061030274 21/3/2018

1493 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206061030330 26/3/2018

1494 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินค่าเปล่ียนไส้
กรองเคร่ืองกรองน้ า

14,552.00 14,552.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ ากัด บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ ากัด ราคา PR0206061030376 29/3/2018

1495 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมป๊ัมน้ า ฝา
ครอบ y-strainer ร่ัว

19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด ซ่อมแซมป๊ัมน้ า เน่ืองจาก
ระบบประปาไม่ไหล

PR2600061030005 2/3/2561

1496 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างท าความสะอาดอาคาร
หอพักนานาชาติ เพ่ิมเติมจ านวน 21 วัน เร่ิม 4 มีค.61
 - 24 มีค.61

42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง นางปาริชาด ย้ิมละมัย นางปาริชาด ย้ิมละมัย จ้างบริการท าความสะอาดเพ่ิม
ท่ีหอพัก

PR2600061030007 2/3/2561

1497 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าด่ืม 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือจัดเตรียมส าหรับบริการแก่
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต และ
ใช้บริการในงานประชุม

PR2600061030004 2/3/2561

1498 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซักผ้าปูท่ีนอน 96,300.00       17,040.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด ซักผ้าปูท่ีนอนในช่วงวันรับ
ปริญญา

PR2600061030003 2/3/2561

1499 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือพิมพ์ 2,000.00         1,470.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่นิสิต
วิทยาลัยนานาชาติด้าน
เศรษฐกิจและสังคม

PR2600061030001 2/3/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1500 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 9,000.00 8,963.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) จัดเตรียมเพ่ือใช้ในห้องเรียน 
และในส านักงาน

PR2600061030008 2/3/2561

1501 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ ามันเดิมรถพนักงาน
เดินเอกสาร

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เพ่ือจัดเตรียมส าหรับเติม
จักรยานยนต์ ของพนักงานเดิน
เอกสารของวิทยาลัย

PR2600061030002 2/3/2561

1502 ขอความเห็นชอบในการจัดหาaccess point 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด PR2600061030014 6/3/2561

1503 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ใน
หอพัก

19,030.00 19,030.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีพ้ืนห้อง
โก่ง จึงได้แจ้งช่างเข้า
ด าเนินการซ่อม

PR2600061030017 6/3/2561

1504 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมพ้ืนห้องคณบดี 39,964.50 39,964.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วชิรเทคโนโลยี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วชิรเทคโนโลยี ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพัก
และผู้พักอาศัยว่าพบครุภัณฑ์ท่ี
ช ารุดหลายรายการ

PR2600061030018 8/3/2561

1505 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 1,400.00         1,220.00 เฉพาะเจาะจง นายกมล ฉิมพลี นายกมล ฉิมพลี จัดเตรียมกุญแจส าหรับผู้เช่า
พ้ืนท่ีขายสินค้ารายใหม่  6 ราย

PR2600061030047 9/3/2561

1506 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 28,248.00       28,248.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรด
ด้ิง จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

จัดเตรียมส าหรับบริการใน
ห้องน้ าส่วนกลางอาคารเรียน
วิทยาลัยนานาชาติและอาคาร
หอพักนิสิตนานาชาติ แก่
คณาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าท่ี 
และผู้มาติดต่อ

PR2600061030046 9/3/2561

1507 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาติดต้ังปล๊ักไฟ
ส าหรับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT ห้องประชุม 203

20,425.00       20,425.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ติดต้ังปล๊ักไฟเพ่ิมเติมส าหรับ
ห้องประชุม

PR2600061030045 9/3/2561

1508 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมป๊ัมน้ า 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด ซ่อมแซมป๊ัมน้ า เน่ืองจากมี
เสียงดัง

PR2600061030043 9/3/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1509 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหมึกเคร่ืองพิมพ์ 17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์
เทค

หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค จัดเตรียมหมึกเคร่ืองพิมพ์ไว้ใช้
ในงานส านักงานและซ่อมแซม
เคร่ืองพิมพ์ เป็นการ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์  เน่ืองจาก
ช ารุด

PR2600061030050 12/3/2561

1510 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 96,049.00 96,049.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการ
เรียนการสอนในรายวิชาของ
นิสิตวิทยาลัยนานาชาติและ
เสนอแนะหนังสือเพ่ือใช้บริการ
ค้นคว้าในห้องสมุด

PR2600061030049 12/3/2561

1511 ขอเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการท าบุญวัน
คล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปีวิทยาลัยนานาชาติ

9,000.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองใหม่สังฆทาน ร้านเมืองใหม่สังฆทาน เพ่ือใช้ในงานท าบุญวันคล้าย
วันสถาปนาวิทยาลัยนานาชาติ
ให้บุคลากรและนิสิตเกิดความ
รัก ความผูกพัน เป็นการสร้าง
ความสามัคคี และเพ่ือความ
เป็นสิริมงคลให้แก่ผู้บริหาร 
คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต

PR2600061030051 12/3/2561

1512 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการ
เรียนการสอนในรายวิชาของ
นิสิตวิทยาลัยนานาชาติและ
เสนอแนะหนังสือเพ่ือใช้บริการ
ค้นคว้าในห้องสมุด

PR2600061030048 12/3/2561

1513 ขอความเห็นชอบในการเช่าเต้นท์ในงานท าบุญ 15 ปี 1,000.00           800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ เท่งเจียว นายสุเทพ เท่งเจียว เช่าเต้นท์ในงานท าบุญ 15 ปี PR2600061030053 12/3/2561

1514 ขอความเห็นชอบในการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ใน
โครงการศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยภายใต้ความ
ร่วมมือ''The Erasmus+CBHE''

91,592.00 91,592.00 ตกลงราคา บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

ครุภัณฑ์ในโครงการ Erasmus PO2600061040001 12/3/2561

1515 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างพิมพ์ News Letter 35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีอาร์เฟรนด์ดีไซน์ จ ากัด บริษัท วีอาร์เฟรนด์ดีไซน์ จ ากัด จ้างพิมพ์ News letter 
ครบรอบ 15 ปี จ านวน 
10,000 ชุด

PR2600061030061 13/3/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1516 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหมึกเคร่ืองพิมพ์ และ
ซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์

47,251.20 47,251.20 เฉพาะเจาะจง หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์
เทค

หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค จัดเตรียมหมึกเคร่ืองพิมพ์ไว้ใช้
ในงานส านักงานและซ่อมแซม
เคร่ืองพิมพ์ เป็นการ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์  เน่ืองจาก
ช ารุด

PR2600061030069 15/3/2561

1517 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหลอดไฟส าหรับใช้
เปล่ียนทดแทนของเดิมท่ีช ารุด

2,000.00 1,885.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง หลอดไฟฟ้า ขนาด 9W LED  
12 หลอด

PR2600061030067 15/3/2561

1518 ขอความเห็นชอบในการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ใน
โครงการศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยภายใต้ความ
ร่วมมือ''The Erasmus+CBHE''

122,900.02 122,900.02 ตกลงราคา บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) ครุภัณฑ์ในโครงการ Erasmus PO2600061040002 15/3/2561

1519 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 9,000.00 6,344.13 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) ค่าวัตถุดิบใช้ในการจัดเตรียม
อาหาร คร้ังท่ี 2

PR2600061030074 19/3/2561

1520 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) วัตถุดิบในการจัดเตรียมอาหาร
 คร้ังท่ี 1

PR2600061030073 19/3/2561

1521 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 10,000.00 7,683.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) ค่าวัตถุดิบใช้ในการสอบ
ปฏิบัติการจัดการงานครัว 
กลุ่มท่ี 2

PR2600061030071 19/3/2561

1522 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 10,000.00 9,475.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) ค่าวัตถุดิบ ในการสอบ
ปฏิบัติการจัดการงานครัว 
กลุ่มท่ี 1

PR2600061030070 19/3/2561

1523 ขอความเห็นชอบในการติดต้ังกล้องวงจรปิดเพ่ิมเติมท่ี
อาคารหอพักนิสิต

150,000.00      150,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีส กล้องวงจรปิด จ านวน 25 ตัว 
พร้อมท้ังระบบซอฟแวร์บันทึก
ข้อมูลและจอแสดงผล 2 จอ

PO2600061030002 21/3/2561

1524 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 
Buuic Charity Run

164,780.00 164,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โชติก้า การ์เม้นท์ จ ากัด บริษัท โชติก้า การ์เม้นท์ จ ากัด เส้ือว่ิง Buuic Charity Run 
จ านวน 1,400 ตัว

PO2600061030001 21/3/2561

1525 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 
Buuic Charity Run

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชยา นาครินทร์ นายวิชยา นาครินทร์ เหรียญ Buuic Charity Run 
จ านวน 1,200 เหรียญ

PO2600061030004 21/3/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1526 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 
Buuic Charity run

2,280.00         2,084.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิต สแตช่ันเนอร่ี บริษัท บัณฑิต สแตช่ันเนอร่ี ปากกามาร์คเกอร์ 2 กล่อง ถุง
ด า 5 แพ็ค ถุงพลาสติก 6 แพ็ค
 กระดาษA4 120 แกรม 2 
แพ็ค 180 แกรม 1 แพ็ค
ค่าหนังยางหนา 1 แพ็ค 
กระดาษโปสเตอร์ กระดาษ
ร้อยปอนด์ เทปโอพีพี  เชือก
ฟาง 3 ม้วน เทปโฟม 6 ม้วน 
เทปกาวสองหน้า 10 ม้วน ถ่าน
ใส่โทรโข่ง 12 แพ็ค

PR2600061030083 21/3/2561

1527 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 3,000.00         2,566.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) พรมเช็ดเท้า  6 ผืน และชุด 
คนท าอาหารในครัว 
ห้องปฏิบัติการครัว
แก้วก้านส าหรับงานประชุม 2 
โหล 
ช้อนกลาง 2 โหล
ยาฉีดมด แมลง
ถุงขยะด า 36*45 ''  3 แพ็ค 
ขนาด 40 * 60 ''  3 แพ็ค

PR2600061030079 21/3/2561

1528 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 
Buuic Charity Run

4,700.00         4,700.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ ค่าจัดพิมพ์โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ 200 ใบ ค่า
พิมพ์บัตรเชิญ VIP 25 ใบ บัตร
เชิญ  80 ใบ

PR2600061030084 22/3/2561

1529 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ นค-
8305

8,000.00         6,999.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด เป็นการบ ารุงรักษารถยนต์ให้
อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน

PR2600061030090 29/3/2561

1530 ขอความเห็นชอบในการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ใน
โครงการศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยภายใต้ความ
ร่วมมือ''The Erasmus+CBHE''

499,965.00 499,965.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ครุภัณฑ์ในโครงการ Erasmus PO2600061040004 29/3/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1531 ขอความเห็นชอบในการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ใน
โครงการศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยภายใต้ความ
ร่วมมือ''The Erasmus+CBHE''

97,470.00 97,470.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ครุภัณฑ์ในโครงการ Erasmus PO2600061040003 29/3/2561

1532 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซักผ้าปูท่ีนอนห้อง
โรงแรมอาคารหอพัก

32,100.00         5,521.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด เพ่ือบริการซักผ้าปูท่ีนอน
ส าหรับห้องปฏิบัติการโรงแรม
อาคารหอพักนิสิต

PR2600061030097 30/3/2561
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