
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 6 กล่อง 4,140.00 4,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040009 2/4/2561

2 ขออนุมัติจัดจ้างซักผ้ารับรอง จ านวน 3 ชนิด 834.00 834.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040275 23/4/2561

3 ขออนุมัติจัดซ้ือไส้กรองหยาบ 6 อัน 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040312 25/4/2561

4 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 
รายการ

22,200.00         22,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040203 3/4/2561

5 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จ านวน 
300 รีม

32,400.00 32,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020058 1/4/2561

6 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP CB540A, HP CB541A , HP
 CB542A , HP CB543A ส าหรับใช้พิมพ์เอกสารในห้อง
ธุรการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061030059 1/4/2561

7 จัดซ้ือของท่ีระลึกผู้สูงอายุ ส าหรับใช้ในการจัดโครงการ
สานสัมพันธ์วันสงกรานต์กับชุมชนปี 2561

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061030076 1/4/2561

8 จ้างท าป้ายไวนิล ส าหรับใช้ในการจัดโครงการสาน
สัมพันธ์วันสงกรานต์กับชุมชนปี 2561

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ โรงพิมพ์จิรเมธ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061030077 1/4/2561

9 จัดซ้ือโช้คประตูบานสวิงห้อง S307 อาคาร 100 ปี 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ จ านวน 2 บาท

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ธนาภัทธอลูมิเนียม ธนาภัทธอลูมิเนียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061030065 1/4/2561

10 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

905.00 905.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020071 1/4/2561

11 ซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่ลิฟต์อาคารท่ีพักบุคลากร 
(เปล่ียนแผ่น PCB MTB-CLV จ านวน 1 แผ่น)

73,830.00 73,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช เทคโนเซอร์วิส จ ากัด บริษัท ริช เทคโนเซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061030069 1/4/2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

หนา้ 1



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

12 เปล่ียนโช้คประตูบานสวิง ห้อง S509 อาคาร 100 ปี 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ จ านวน 2 บาน

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ธนาภัทธอลูมิเนียม ธนาภัทธอลูมิเนียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061030056 2/4/2561

13 ซ่อมแซมรถยนต์เพ่ือการเกษตร หมายเลขครุภัณฑ์ 
5303001010009

4,650.00 4,650.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง ประกอบทรัพย์ นายบุญส่ง ประกอบทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061030058 2/4/2561

14 ซ้ือยางรถยนต์ ขนาด 295/80 R22.5 จ านวน 2 เส้น 
ส าหรับใช้เปล่ียนยางรถบัส หมายเลขทะเบียน 40-0229
 จบ

29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ยงสินการยาง หจก. ยงสินการยาง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061030052 2/4/2561

15 จัดซ้ือหมึกพิมพ์เคร่ืองโทรสาร จ านวน 3 กล่อง 3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจเซลส์แอนด์เซอร์วิส หจก.เจริญกิจเซลส์แอนด์เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020046 2/4/2561

16 จัดซ้ือเข็มหมุดส าหรับปักผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุม จ านวน
 4 รายการ

805.00 805.00 เฉพาะเจาะจง วายทีเค วายทีเค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061030012 2/4/2561

17 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP CE285A และ CE505A 
ส าหรับใช้พิมพ์เอกสารในห้องงานแผนและทรัพย์สิน

16,260.00 16,260.00 เฉพาะเจาะจง อิสเทิร์น เซอร์วิส อิสเทิร์น เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061030053 2/4/2561

18 จัดซ้ือหมึกพิมพ์สีด า,สีน้ าเงิน,สีแดง,สีเหลือง ส าหรับใช้
กับเคร่ืองพิมพ์  HP CP1515

11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061020081 2/4/2561

19 จ้างเหมาซ่อมแซมเปล่ียนคานไม้รับพ้ืนและแผ่นพ้ืนไม้
บริเวณโถงกลาง ช้ัน 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ เสง่ียมโพธ์ิ นายบุญเลิศ เสง่ียมโพธ์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061030061 2/4/2561

20 ซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน 
นข 1987 จบ

2,295.00 2,295.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061030073 3/4/2561

21 จัดซ้ือรีโมทเคร่ืองปรับอากาศในห้องพัก 806 , 807 , 
812 , 813 อาคารท่ีพักบุคลากร จ านวน 4 อัน

9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061030071 3/4/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

22 ถ่ายน้ ามันเคร่ืองและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์หมายเลข
ทะเบียน 40-0201 จบ

9,785.00 9,785.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061030072 3/4/2561

23 เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง ซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่
รถยนต์หมายเลขทะเบียน บธ 9398 จบ

8,045.00 8,045.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061030054 3/4/2561

24 เช่าเคร่ืองเสียงและเคร่ืองไฟ ส าหรับใช้ในการจัด
โครงการประกวดร้องเพลงดนตรีโฟคซอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิพันธ์ุ ทับทอง นายอภิพันธ์ุ ทับทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061040019 4/4/2561

25 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้งานในห้องพักบริการอาคาร
ท่ีพักบุคลากร ช้ัน 8 และบ้านพักรับรอง จ านวน 3 
รายการ

8,736.00 8,736.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061040033 5/4/2561

26 จัดซ้ือวัสดุจัดกิจกรรมโครงการ ส าหรับใช้ในการจัด
โครงการสานสัมพันธ์วันสงกรานต์กับชุมชนปี 2561

8,300.00 8,300.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061030075 5/4/2561

27 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้งานในห้องพักบริการอาคาร
ท่ีพักบุคลากร ช้ัน 8 และบ้านพักรับรอง จ านวน 4 
รายการ

78,324.00 78,324.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061040032 5/4/2561

28 จัดซ้ือถุงบรรจุขยะ ขนาด 20 น้ิว สีด า จ านวน 5 แพ็ค 
ส าหรับใช้ในการจัดโครงการบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม 
วันท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2561

155.00 155.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061040040 11/4/2561

29 จัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด เพ่ือใช้ร่วมพิธีถวายราช
สักการะและพิธีถวายราชสดุดี เน่ืองในงานรัฐพิธี''วัน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชฯ วันท่ี
 6 เม.ย. 61''

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

PR0208061040039 11/4/2561

30 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 125A จ านวน 3 กล่อง (สีเหลือง
,สีแดง,สีน้ าเงิน)

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061040051 27/4/2561

31 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ ส าหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานในหน่วยการเงินและพัสดุ

8,655.00 8,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061040050 27/4/2561

หนา้ 3



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

32 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไมัสด จ านวน 1 พวง ส าหรับใช้ใน
งานรัฐพิธี ''วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช'' วันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2561

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

PR0208061040052 27/4/2561

33 จัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 70 โหล ส าหรับใช้ในการรับรอง
แขกห้องพักอาคารท่ีพักบุคลากร ช้ัน 8 และบ้านพัก
รับรอง

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.โชติกา แก้วมีศรี น.ส.โชติกา แก้วมีศรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061030010 27/4/2561

34 จ้างเหมาซ่อมแซมหน้าต่างกระจกบานกระทุ้ง และ
หน้าต่างกระจกบานตาย อาคารเรียนรวมและอาคาร 
100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ์ นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061030057 27/4/2561

35 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าพานพุ่มดอกไม้สด เพ่ือใช้
ในพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันท่ี 6 
เมษายน 2561

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

จัดสวยงาม ราคาต่ าสุด PR0209061040002 3/4/2018

36 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารจากเคร่ือง
ถ่ายเอกสารงานเอกสารต่างๆภายในกองบริหารวิทยา
เขตสระแก้ว

13,674.36 13,674.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061040003 3/4/2018

37 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าน้ าด่ืมถัง จ านวน 12 ถัง 192.00 192.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาติ โพธ์ิศรี นายสมชาติ โพธ์ิศรี คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061040012 9/4/2018

38 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ ห้องพักอาจารย์ ไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง พุทธชาติซัพพลาย พุทธชาติซัพพลาย บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061040011 9/4/2018

39 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าพวงมาลาดอกไม้สด เพ่ือ
ใช้ในพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ในวันท่ี 25 เมษายน 2561

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รัตนาภรณ์พูนทรัพย์ (นกดอกไม้สด) รัตนาภรณ์พูนทรัพย์ (นกดอกไม้
สด)

จัดสวยงาม ราคาต่ าสุด PR0209061040026 20/4/2018

หนา้ 4



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

40 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าต่ออายุวารสาร จ านวน 21
 รายการ ระยะเวลา 1 ปี ดังเอกสารแนบ

19,293.00 19,293.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เออาร์ไอพี จ ากัด (มหาชน),
บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด,
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิตรเกษตร
การตลาดและโฆษณา,
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สัตว์เศรษฐกิจ
แมกกาซีน,
บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด,
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย,
บริษัท ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน จ า
กัด,บริษัท ส่ือดี จ ากัด,ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด กรีนมีเดีย แอนด์ โปรดักส์
,บริษัท งานดี จ ากัด,บริษัท 
อมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ ากัด,บริษัท 
สยามรัฐ จ ากัด,บริษัท ไอทีแอล เท
รด มีเดีย จ ากัด,บริษัท ฟีด แอนต์ 
ไลฟสต๊อค แมกกาซีน จ ากัด
,มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัช
ศาสตร์,บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จ ากัด

บริษัท เออาร์ไอพี จ ากัด (มหาชน),
บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด,
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิตรเกษตร
การตลาดและโฆษณา,
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สัตว์เศรษฐกิจ
แมกกาซีน,
บริษัท โอไอซี ครีเอช่ัน จ ากัด,
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย,
บริษัท ส านักพิมพ์หมอชาวบ้าน 
จ ากัด,บริษัท ส่ือดี จ ากัด,ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด กรีนมีเดีย แอนด์ 
โปรดักส์,บริษัท งานดี จ ากัด
,บริษัท อมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ า
กัด,บริษัท สยามรัฐ จ ากัด,บริษัท 
ไอทีแอล เทรด มีเดีย จ ากัด,บริษัท
 ฟีด แอนต์ ไลฟสต๊อค แมกกาซีน 
จ ากัด,มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ
เภสัชศาสตร์,บริษัท เทคโนโลยี 
มีเดีย จ ากัด

มีผู้บริการวารสารเฉพาะ PR0209061040025 20/4/2018

41 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าซักผ้า จ านวน 2 ม้วน 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริลักษณ์ ศราวุธ นางศิริลักษณ์ ศราวุธ บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061040030 26/4/2018

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

คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061040032 30/4/2018

43 จ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม 1,978.00 1,978.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061040003 2/4/2561

44 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพัก 50 ปี เทา-ทอง 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061040005 2/4/2561

หนา้ 5



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

45 จัดซ้ือวัสดุ 9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061040006 2/4/2561

46 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส าเนาสีด า 2,942.50 2,942.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061040001 2/4/2561

47 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 3 19,046.00 19,046.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061040001 3/4/2561

48 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061040009 3/4/2561

49 จ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน และปลอกหมอน หอพัก 50 ปี 
เทา-ทอง

627.00 627.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061040008 3/4/2561

50 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารหอพักเทา-ทอง 3 
เพ่ิมเติม

6,886.00 6,886.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์
 คลีน เซอร์วิส

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061040002 19/4/2561

51 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061040023 20/4/2561

52 จ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน และปลอกหมอน 2,651.00 2,651.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061040022 20/4/2561

53 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 13,100.00 13,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061040003 30/4/2561

54 จัดซ้ือวัสดุ 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061040004 30/4/2561

หนา้ 6



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

55 จ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม 1,978.00 1,978.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061040003 2/4/2561

56 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพัก 50 ปี เทา-ทอง 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061040005 2/4/2561

57 จัดซ้ือวัสดุ 9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061040006 2/4/2561

58 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ส าเนาสีด า 2,942.50 2,942.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061040001 2/4/2561

59 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 3 19,046.00 19,046.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061040001 3/4/2561

60 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061040009 3/4/2561

61 จ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน และปลอกหมอน หอพัก 50 ปี 
เทา-ทอง

627.00 627.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061040008 3/4/2561

62 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารหอพักเทา-ทอง 3 
เพ่ิมเติม

6,886.00 6,886.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์
 คลีน เซอร์วิส

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061040002 19/4/2561

63 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061040023 20/4/2561

64 จ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน และปลอกหมอน 2,651.00 2,651.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061040022 20/4/2561

หนา้ 7



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

65 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 13,100.00 13,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061040003 30/4/2561

66 จัดซ้ือวัสดุ 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061040004 30/4/2561

67 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 720.00             720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040316 25/4/2561

68 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ากล่ัน 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน D.D. แบตเตอร่ี             ราคา
เสนอ 360 บาท

ร้าน D.D. แบตเตอร่ี          ราคา
ซ้ือ 360 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040001 3/4/2561

69 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (โครงการเสริม
ประสบการณ์ของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม รุ่นท่ี 11 ณ จ.
ระนองและจ.ชุมพร วันท่ี 7-9 เม.ย. 61)

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม              ราคา
เสนอ 14,000 บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม     ราคาจ้าง 
14,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061040001 4/4/2561

70 ขออนุมัติจัดซ้ือดอกไม้ (โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
 : ประเพณีสงกรานต์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าปี 2561 ณ ห้องโถงช้ัน 1 อาคารสหศึกษา วันท่ี 
10 เมษายน พ.ศ. 2561)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์         ราคา
เสนอ 3,000 บาท

ร้านดอกไม้เจียมจิตต์     ราคาซ้ือ 
3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040026 9/4/2561

71 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษา รถตู้ปรับอากาศ 
ทะเบียน ฮท 275 กรุงเทพมหานคร

6,345.10 6,345.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด                             ราคา
เสนอ 6,345 บาท

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด              ราคาจ้าง 6,345
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040037 11/4/2561

72 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ 2 ช้ัน อัดลาย 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

9,844.00 9,844.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด                 ราคาเสนอ 
9,804 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. 
อินเตอร์เทรด              ราคาซ้ือ
 9,844  บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040058 19/4/2561

73 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและบ ารุรักษา รถยนต์ทะเบียน 
ขฉ 1404 ชลบุรี ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

5,547.95 5,547.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี กรุ๊ป มิตซูออโต้เซลล์ จ ากัด
                              ราคาเสนอ
 5,547.95 บาท

บริษัท วี กรุ๊ป มิตซูออโต้เซลล์ 
จ ากัด                 ราคาจ้าง 
5,547.95 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040060 23/4/2561

หนา้ 8



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

74 ขออนุมัติจัดซ้ือพวงหรีดดอกไม้สด  คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

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

ร้านดอกไม้ชัยยมาศ          ราคา
ซ้ือ 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040068 24/4/2561

75 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2561

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคา
เสนอ 9,500 บาท

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคา
จ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040066 24/4/2561

76 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคลของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2561

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

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ   ราคา
จ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040065 24/4/2561

77 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา  แก้วแหวน          ราคา
เสนอ 9,500 บาท

นายบูรพา  แก้วแหวน   ราคาจ้าง
 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040067 24/4/2561

78 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปกิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์
 ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

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

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ   ราคา
จ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040072 25/4/2561

79 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม (โครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ 
อาคาร 60 พรรษา มหาราชินี 1 และคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ระหว่างวันท่ี 28-30 เม.ย. 61)

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นางอัจฉราภรณ์  แสงพันตา   ราคา
เสนอ 3,600 บาท

นางอัจฉราภรณ์  แสงพันตา ราคา
จ้าง 3,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040070 25/4/2561

80 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจ าเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ  ราคา
เสนอ 20,000 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ 
ราคาจ้าง 20,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061040002 25/4/2561

81 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ(โครงการภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และศาสตร์
และนิติศาสตร์ ณ อาคาร 60 พรรษา มหาราชินี 1 และ
อาคารสหศึกษา ระหว่างวันท่ี 28-30 เม.ย. 61)

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด     
                         ราคาเสนอ 400
 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด  
                        ราคาซ้ือ 400
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040069 25/4/2561

82 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาท าซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิต 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ  สมกอง           ราคา
เสนอ 5,000 บาท

นายกฤษณะ  สมกอง     ราคาจ้าง
 5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040079 26/4/2561

หนา้ 9



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

83 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์และหมึกพิมพ์เคร่ือง
ถ่ายเอกสารของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

41,500.00 41,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย            ราคา
เสนอ 41,500 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย   ราคาซ้ือ 
41,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061040003 26/4/2561

84 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และงานภาควิชานิติศาสตร์ของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2561

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

นางสาวลักษณารีย์ สุริศร    ราคา
จ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040075 26/4/2561

85 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ YAMAHA
 ทะเบียน จธบ 807 ชลบุรี

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
ราคาเสนอ 100 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร    
                         ราคาซ้ือ 100
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040073 26/4/2561

86 ขออนุมัติจ้างท าวารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

68,052.00 68,052.00 เฉพาะเจาะจง พิกก้ี มีเดีย                    ราคา
เสนอ 68,052 บาท

พิกก้ี มีเดีย                     ราคา
จ้าง 68,052 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061040004 27/4/2561

87 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียน
และสถานท่ีฝึกซ้อมงานรับปริญญาบัตร ขนาด 3x3 เมตร
 พร้อมติดต้ัง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ  ราคา
เสนอ 3,000 บาท

นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ ราคา
จ้าง 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040082 27/4/2561

88 ขออนุมัติจัดซ้ือเทปผ้า 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด     
                         ราคาเสนอ 800
 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด  
                        ราคาซ้ือ 800
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040098 30/4/2561

89 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040356 2/4/2561

90 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ.จีเนียส จ ากัด บริษัท เอส.เอ.จีเนียส จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040331 2/4/2561

91 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุในการพิมพ์สูจิบัตรพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร จ้างพิมพ์เน้ือใน 4 สี

52,372.00 52,372.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040247 2/4/2561

หนา้ 10



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

92 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040017 3/4/2561

93 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจแพ็ค ร้านเจแพ็ค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040016 3/4/2561

94 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 99,700.00 99,700.00 เฉพาะเจาะจง นายดุสิต โนทา นายดุสิต โนทา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040018 3/4/2561

95 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 99,130.00 99,130.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทร์ วงษ์กวน นางสาวจันทร์ วงษ์กวน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040029 3/4/2561

96 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 94,800.00 94,800.00 เฉพาะเจาะจง นายธีระเดช หอมวงษ์ นายธีระเดช หอมวงษ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040019 3/4/2561

97 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040024 3/4/2561

98 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 46,010.00 46,010.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040043 3/4/2561

99 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 44,625.00 44,625.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040042 3/4/2561

100 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 25,200.00 25,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านโฆษณา ร้าน บ้านโฆษณา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040022 3/4/2561

101 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง นายไพรเดช สุทธิเรือง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040023 3/4/2561

หนา้ 11



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

102 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุธาศินี บุญเกาะ นางสาวศุธาศินี บุญเกาะ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040039 3/4/2561

103 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์ เจิมจรุง นายจิรโรจน์ เจิมจรุง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040040 3/4/2561

104 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จัดจ้าง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณอร ซักรีด คุณอร ซักรีด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040153 10/4/2561

105 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จัดจ้าง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040149 10/4/2561

106 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จัดจ้าง 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.พี.ออลล์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี.ออลล์ จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040159 10/4/2561

107 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 27,285.00 27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นพรัตน์ คอนสตรัคช่ัน และ 
พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด

บริษัท นพรัตน์ คอนสตรัคช่ัน และ
 พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040172 10/4/2561

108 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 69,000.00 69,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรี ไลออน พลาสติกส์ จ ากัด บริษัท ทรี ไลออน พลาสติกส์ 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040165 10/4/2561

109 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 19,983.86 19,983.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040166 10/4/2561

110 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 4,584.00 4,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040164 10/4/2561

111 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 12,170.00 12,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040161 10/4/2561

หนา้ 12



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

112 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จัดจ้าง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์ เจิมจรุง นายจิรโรจน์ เจิมจรุง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040146 10/4/2561

113 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จัดจ้าง 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชยพล ทองนพคุณ นายชยพล ทองนพคุณ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040157 10/4/2561

114 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040162 10/4/2561

115 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จัดจ้าง 35,300.00 35,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040160 10/4/2561

116 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา ทับถมยา นายปรีชา ทับถมยา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040168 10/4/2561

117 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จัดจ้าง 3,996.45 3,996.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040151 10/4/2561

118 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040190 11/4/2561

119 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 1,610.35 1,610.35 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040184 11/4/2561

120 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนวอธ บางแสนวอธ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040180 11/4/2561

121 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 10,861.68 10,861.68 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040185 11/4/2561

หนา้ 13



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

122 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากัด, 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากัด,
 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040181 11/4/2561

123 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเทนเมนท์
 จ ากัด

บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเท
นเมนท์ จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040177 11/4/2561

124 ขอจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040183 11/4/2561

125 ขอเสนอค่าวัสดุส าหรับผลิตรายการวีดิทัศน์และท ากราฟิก 29,981.40 29,981.40 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองไชยซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองไชยซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040189 11/4/2561

126 ขอเสนอจ้าง ค่าเช่า LED TV (Full HD) 29,981.40 29,981.40 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองไชยซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองไชยซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040188 11/4/2561

127 ขอเสนอจ้างค่าเช่าโปรเจคเตอร์ 49,990.40 49,990.40 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองไชยซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองไชยซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040179 11/4/2561

128 ขอเสนอจ้างค่าเช่าโปรเจคเตอร์ 59,962.80 59,962.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองไชยซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองไชยซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040187 11/4/2561

129 ขอความเห็นชอบเสนองานจ้างท าปกฝึกซ้อมรับปริญญา
บัตร

123,050.00 123,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061040017 17/4/2561

130 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 238,000.00 238,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุฒิ บุญสร้าง นายสราวุฒิ บุญสร้าง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061040015 17/4/2561

131 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างท าสูจิบัตรพระราชทาน
ปริญญาบัตร

397,380.00 397,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061040016 17/4/2561

หนา้ 14



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

132 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จัดจ้าง 155,000.00 155,000.00 เฉพาะเจาะจง ครุยสุกัญญา ครุยสุกัญญา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061040014 17/4/2561

133 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือเคร่ืองไทยธรรม 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวิไล ไทยเจริญ นางวิไล ไทยเจริญ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040215 18/4/2561

134 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 248,000.00 248,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิวรรธน์ กลับส่ง นายวิวรรธน์ กลับส่ง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061040021 19/4/2561

135 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ 5,938.50 5,938.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โบ๊ทบุคส์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์ 
จ ากัด

บริษัท โบ๊ทบุคส์ ออฟฟิศเซ็นเตอร์
 จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040237 19/4/2561

136 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040223 19/4/2561

137 โบว์ผูกสูจิบัตร งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี
การศึกษา 2559

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040233 19/4/2561

138 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ 9,844.00 9,844.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040238 19/4/2561

139 ขอเสนอจ้าง ค่าเช่าโปรเจคเตอร์ 88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัมรินทร์ โปรดักช่ัน จ ากัด บริษัท อัมรินทร์ โปรดักช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040265 23/4/2561

140 ขอจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,442.60 1,442.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040268 23/4/2561

141 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ วงศ์เจริญ นายสมศักด์ิ วงศ์เจริญ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040262 23/4/2561

หนา้ 15



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

142 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิภพ มะโนม่ัน นายพิภพ มะโนม่ัน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040261 23/4/2561

143 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040264 23/4/2561

144 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 9,915.00 9,915.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด, บริษัท 
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด, 
บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040266 23/4/2561

145 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคดี จ ากัด บริษัท แอคดี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040263 23/4/2561

146 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง นายไพรเดช สุทธิเรือง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040271 23/4/2561

147 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 2,225.60 2,225.60 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040270 23/4/2561

148 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจแพ็ค ร้านเจแพ็ค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040273 23/4/2561

149 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 1,749.45 1,749.45 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040274 23/4/2561

150 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 580.00 580.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040272 23/4/2561

151 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จัดจ้าง 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุธาศินี บุญเกาะ นางสาวศุธาศินี บุญเกาะ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040267 23/4/2561

หนา้ 16



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

152 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ื/จัดจ้าง 130,000.00 130,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ สายแวว นายสมศักด์ิ สายแวว เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061040029 24/4/2561

153 ขอจัดซ้ือ Printhean for Printer Zebra ZT410 
(300dpi) จ านวน 2 ชุด

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูช่ัน 
แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูช่ัน
 แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040283 24/4/2561

154 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง นายไพรเดช สุทธิเรือง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040292 24/4/2561

155 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 44,400.00 44,400.00 เฉพาะเจาะจง นางนกเล็ก เขียวจรัส นางนกเล็ก เขียวจรัส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040345 27/4/2561

156 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 2,054.40 2,054.40 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040346 27/4/2561

157 ขอเสนอจ้างค่าเช่า LED TV (Full HD) 189,818.00 189,818.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองไชยซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองไชยซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061040032 27/4/2561

158 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 107,000.00 107,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม็กซีม่า ทีวี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แม็กซีม่า ทีวี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061040031 27/4/2561

159 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 152,500.00 152,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประสาน แดงท าดี นายประสาน แดงท าดี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061040033 27/4/2561

160 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายและวัสดุท่ีเก่ียวข้อง ในงาน
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2559

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040342 27/4/2561

161 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 27,700.00 27,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040349 27/4/2561

หนา้ 17



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

162 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040348 27/4/2561

163 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040341 27/4/2561

164 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุนัย สุวบุตร นายสุนัย สุวบุตร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061040343 27/4/2561

165 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 4,338.88 4,338.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) PR0206061040235 19/4/2561

166 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึก
พิมพ์

36,290.00 36,290.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พิมพ์ ร้าน พิมพ์ PO0206061040026 23/4/2561

167 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ากล่ัน 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน D.D. แบตเตอร่ี             ราคา
เสนอ 360 บาท

ร้าน D.D. แบตเตอร่ี          ราคา
ซ้ือ 360 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040001 3/4/2561

168 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (โครงการเสริม
ประสบการณ์ของนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม รุ่นท่ี 11 ณ จ.
ระนองและจ.ชุมพร วันท่ี 7-9 เม.ย. 61)

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม              ราคา
เสนอ 14,000 บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม     ราคาจ้าง 
14,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061040001 4/4/2561

169 ขออนุมัติจัดซ้ือดอกไม้ (โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม
 : ประเพณีสงกรานต์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าปี 2561 ณ ห้องโถงช้ัน 1 อาคารสหศึกษา วันท่ี 
10 เมษายน พ.ศ. 2561)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์         ราคา
เสนอ 3,000 บาท

ร้านดอกไม้เจียมจิตต์     ราคาซ้ือ 
3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040026 9/4/2561

170 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษา รถตู้ปรับอากาศ 
ทะเบียน ฮท 275 กรุงเทพมหานคร

6,345.10 6,345.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด                             ราคา
เสนอ 6,345 บาท

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด              ราคาจ้าง 6,345
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040037 11/4/2561

หนา้ 18



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

171 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ 2 ช้ัน อัดลาย 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

9,844.00 9,844.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด                 ราคาเสนอ 
9,804 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. 
อินเตอร์เทรด              ราคาซ้ือ
 9,844  บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040058 19/4/2561

172 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและบ ารุรักษา รถยนต์ทะเบียน 
ขฉ 1404 ชลบุรี ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

5,547.95 5,547.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี กรุ๊ป มิตซูออโต้เซลล์ จ ากัด
                              ราคาเสนอ
 5,547.95 บาท

บริษัท วี กรุ๊ป มิตซูออโต้เซลล์ 
จ ากัด                 ราคาจ้าง 
5,547.95 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040060 23/4/2561

173 ขออนุมัติจัดซ้ือพวงหรีดดอกไม้สด  คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

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

ร้านดอกไม้ชัยยมาศ          ราคา
ซ้ือ 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040068 24/4/2561

174 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2561

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคา
เสนอ 9,500 บาท

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคา
จ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040066 24/4/2561

175 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคลของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2561

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

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ   ราคา
จ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040065 24/4/2561

176 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา  แก้วแหวน          ราคา
เสนอ 9,500 บาท

นายบูรพา  แก้วแหวน   ราคาจ้าง
 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040067 24/4/2561

177 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปกิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์
 ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 ของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

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

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ   ราคา
จ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040072 25/4/2561

178 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม (โครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ 
อาคาร 60 พรรษา มหาราชินี 1 และคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ระหว่างวันท่ี 28-30 เม.ย. 61)

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นางอัจฉราภรณ์  แสงพันตา   ราคา
เสนอ 3,600 บาท

นางอัจฉราภรณ์  แสงพันตา ราคา
จ้าง 3,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040070 25/4/2561

179 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจ าเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ  ราคา
เสนอ 20,000 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ 
ราคาจ้าง 20,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061040002 25/4/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

180 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ(โครงการภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และศาสตร์
และนิติศาสตร์ ณ อาคาร 60 พรรษา มหาราชินี 1 และ
อาคารสหศึกษา ระหว่างวันท่ี 28-30 เม.ย. 61)

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด     
                         ราคาเสนอ 400
 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด  
                        ราคาซ้ือ 400
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040069 25/4/2561

181 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาท าซุ้มแสดงความยินดีกับบัณฑิต 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ  สมกอง           ราคา
เสนอ 5,000 บาท

นายกฤษณะ  สมกอง     ราคาจ้าง
 5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040079 26/4/2561

182 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์และหมึกพิมพ์เคร่ือง
ถ่ายเอกสารของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

41,500.00 41,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย            ราคา
เสนอ 41,500 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย   ราคาซ้ือ 
41,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061040003 26/4/2561

183 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และงานภาควิชานิติศาสตร์ของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2561

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

นางสาวลักษณารีย์ สุริศร    ราคา
จ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040075 26/4/2561

184 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ YAMAHA
 ทะเบียน จธบ 807 ชลบุรี

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
ราคาเสนอ 100 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร    
                         ราคาซ้ือ 100
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040073 26/4/2561

185 ขออนุมัติจ้างท าวารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

68,052.00 68,052.00 เฉพาะเจาะจง พิกก้ี มีเดีย                    ราคา
เสนอ 68,052 บาท

พิกก้ี มีเดีย                     ราคา
จ้าง 68,052 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061040004 27/4/2561

186 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียน
และสถานท่ีฝึกซ้อมงานรับปริญญาบัตร ขนาด 3x3 เมตร
 พร้อมติดต้ัง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ  ราคา
เสนอ 3,000 บาท

นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ ราคา
จ้าง 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040082 27/4/2561

187 ขออนุมัติจัดซ้ือเทปผ้า 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด     
                         ราคาเสนอ 800
 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด  
                        ราคาซ้ือ 800
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061040098 30/4/2561

188 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์HP36A 900.00             900.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ PR0500061040040 5/4/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

189 ขอซ่อมเคร่ืองLCD 13,250.00         13,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุชัย อิเล็กทรอนิกส์ ร้านสุชัย อิเล็กทรอนิกส์ เป็นร้านบริการท่ีมีคุณภาพ PO0500061040002 11/4/2561

190 ขอเปล่ียนสลิงดึงถ่วงประตูนอกช้ัน2ส าหรับลิฟต์ P2 1,284.00           1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี 
จ ากัด

มีบริการตรงกับความต้องการ
และมีคุณภาพ

PR0500061040039 5/4/2561

191 ขอแก้ไขระบบไฟฟ้า 1,926.00           1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีบริการตรงกับความต้องการ
และมีคุณภาพ

PR0500061040038 5/4/2561

192 ขอจ้างประชาสัมพันธ์ 5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี  สารพัตร์ นางสาวสาวิตรี  สารพัตร์ มีบริการตรงกับความต้องการ PR0500061040035 5/4/2561

193 ขอซ้ือชุดดรัมสร้างภาพFuji Xerox DocuPrint CM305D 8,500.00           8,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ PR0500061040042 5/4/2561

194 ขอซ้ือลวดเย็บกระดาษ 5,469.84           5,469.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีสินค้า ท่ีมีคุณภาพได้รับ
มาตรฐาน

PR0500061040043 5/4/2561

195 ขอซ้ือหมึกพิมพ์ 2,700.00           2,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ PR0500061040036 5/4/2561

196 ขอซ้ือหมึกพิมพ์Kyocera FS-1030D 3,200.00           3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ PR0500061040037 5/4/2561

197 ขอซ้ือซองน้ าตาลใหญ่ขยายข้าง 30,000.00         30,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล เป็นผู้จ าหน่ายสินค้ามีคุณภาพ PO0500061040001 10/4/2561

198 ขอซ้ือไส้ปากกา 264.00             264.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีสินค้า ท่ีมีคุณภาพได้รับ
มาตรฐาน

PR0500061040044 9/4/2561

199 ขอเช่ารถตู้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 2,000.00           2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมโขค รักษ์ผดุงพล นายสมโขค รักษ์ผดุงพล มีการบริการท่ีมีคุณภาพ PR0500061040048 18/4/2561

200 ขอเช่ารถบัสปรับอากาศ ศึกษาดูงานของนิสิตสาขาวิชา
การจัดการบริการสังคม

16,000.00         16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด เป็นผู้รับจ้างท่ีมีการให้บริการท่ีดี PO0500061040003 19/4/2561

201 ขอซ้ือคีย์บอร์ด 1,200.00           1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโบ คอมพิวเตอร์ ร้านโบ คอมพิวเตอร์ มีสินค้าท่ีมีคุณภาพตามท่ีต้องการ PR0500061040051 19/4/2561

202 ขอจ้างดูดส่ิงปฏิกูล 6,000.00           6,000.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข เป็นผู้ให้บริการด้านสุขาภิบาล
โดยตรง

PR0500061040050 19/4/2561

203 ขอซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อCANON รุ่น IR 
7095

74,900.00         74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์
 จ ากัด

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ี
เออร์ จ ากัด

เป็นบริษัทท่ีมีคุณภาพ PO0500061040004 20/4/2561

หนา้ 21



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

204 ขอเช่ารถตู้ 2,000.00           2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมโขค รักษ์ผดุงพล นายสมโขค รักษ์ผดุงพล มีการบริการท่ีมีคุณภาพ PR0500061040070 20/4/2561

205 ขอซ้ือหมึกพิมพ์ 3,600.00           3,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ PR0500061040072 20/4/2561

206 ขอเช่ารถมินิบัสจ านวน 1 คันโครงการศึกษาดูงานการ
จัดการความขัดแย้ง

7,000.00           7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด เป็นผู้รับจ้างท่ีมีการให้บริการท่ีดี PR0500061040077 24/4/2561

207 ขอซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,500.00           2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีบริการท่ีดีมีคุณภาพได้รับ
มาตรฐาน

PR0500061040078 24/4/2561

208 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์จัดท าส่ือการสอน 848.00 848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
848.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
848.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040010 2/4/2561

209 ขออนุมัติจัดท าเอกสารประกอบการสอน 3,840.00 3,840.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา โคตรศรีเมือง 3,840.00 นายบรรชา โคตรศรีเมือง 
3,840.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040007 2/4/2561

210 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล 950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 950.00 เอ็ม-เอส โฆษณา 950.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040011 2/4/2561

211 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,000.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040005 2/4/2561

212 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด 
3,852.00

บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด 
3,852.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040003 2/4/2561

213 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 990.01 990.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
990.01

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
990.01

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040009 2/4/2561

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

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
8,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040006 2/4/2561

215 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 10,774.99 10,774.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
10,774.99

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
10,774.99

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061040001 2/4/2561

216 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 2,650.00 2,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
2,630.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
2,630.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040001 2/4/2561

217 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 990.01 990.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
990.01

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
990.01

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040008 2/4/2561

218 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกเพชร 1,370.00 ร้านกนกเพชร 1,370.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040016 3/4/2561

หนา้ 22



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

219 ขออนุมัติจัดซ้ือพวงมาลัย ดอกไม้และน้ าอบ 530.00 530.00 เฉพาะเจาะจง kalaya florist 530.00 kalaya florist 530.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040017 3/4/2561

220 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 8,200.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 8,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040012 3/4/2561

221 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
8,200.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
8,200.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040014 3/4/2561

222 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหารและวัสดุเช้ือเพลิง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 2,914.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
2,914.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040013 3/4/2561

223 ขออนุมัติจ้างเหมาการแสดงอังกะลุง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภวัฒน์ ช่ืนชอบ 3,000.00 นายศุภวัฒน์ ช่ืนชอบ 3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040020 4/4/2561

224 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต์ 3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ 3,424.00 ส.อารยยางยนต์ 3,424.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040028 4/4/2561

225 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรพรรณ สุทธิเรือง 500.00 นางสาวแพรพรรณ สุทธิเรือง 
500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040025 4/4/2561

226 ขออนุมัติซ้ือไม้ดอก ไม้ประดับ พานดอกไม้ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บ้านลายไผ่ 3,180.00 บ้านลายไผ่ 3,180.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040023 4/4/2561

227 ขออนุมัติซ้ือวัสดุในการประชาสัมพันธ์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
325.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
325.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040022 4/4/2561

228 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์ Power Over Ethernet Adapter 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
900.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
900.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040029 4/4/2561

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

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
9,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040030 4/4/2561

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
2,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040033 5/4/2561

231 ขออนุมัติจัดพิมพ์เอกสารสี 80.00 80.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปิยนุช บุญชู 80.00 ร้านปิยนุช บุญชู 80.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040049 9/4/2561

232 ขออนุมัติจัดพิมพ์เอกสารสี 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสาร 45 สตางค์ 500.00 ร้านถ่ายเอกสาร 45 สตางค์ 
500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040052 9/4/2561

233 ขออนุมัติจัดพิมพ์เอกสารสีและขาวด า 136.00 136.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแอล เค ก๊อปป้ี 2 136.00 ร้านแอล เค ก๊อปป้ี 2 136.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040055 9/4/2561

หนา้ 23



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

234 ขออนุมัติซ้ือดอกไม้ พวงมาลัย น้ าอบไทย 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist 2,270.00 Kalaya Florist 2,270.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040041 9/4/2561

235 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าป้ายไวนิล 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 500.00 เอ็ม-เอส โฆษณา 500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040042 9/4/2561

236 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด 
4,280.00

บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด 
4,280.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040051 9/4/2561

237 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเช่าชุดไทย 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วทับทิมฯ 5,200.00 ร้านแก้วทับทิมฯ 5,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040043 9/4/2561

238 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันออกสต๊ิกเกอร์ 300.00 ร้านตะวันออกสต๊ิกเกอร์ 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040047 9/4/2561

239 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 1,866.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
1,866.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040064 10/4/2561

240 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 9,424.00 9,424.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
9,424.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
9,424.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040065 10/4/2561

241 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าป้ายไวนิล 270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 270.00 เอ็ม-เอส โฆษณา 270.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040075 11/4/2561

242 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด 
5,671.00

บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด 
5,671.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040074 11/4/2561

243 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์การจัดกิจกรรม 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก 6,900.00 ร้านดอกไม้หยก 6,900.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040082 11/4/2561

244 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,600.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040081 11/4/2561

245 ขออนุมัติซ้ือกรวยกระดาษส าหรับด่ืมน้ า 9,550.00 9,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 9,523.00 บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 9,523.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040071 11/4/2561

246 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต์ตามระยะการ
ใช้งาน

3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ 3,691.50 ส.อารยยางยนต์ 3,691.50 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040066 11/4/2561

247 ขออนุมัติจัดซ้ือเส้ือโปโลส าหรับเด็กเล็ก 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรันดร์ชัย ไชยนิคม 30,000.00 นายนิรันดร์ชัย ไชยนิคม 
30,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061040002 18/4/2561

248 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (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

PR0400061040085 18/4/2561

หนา้ 24



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

249 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,500.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040086 18/4/2561

250 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 1,645.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
1,645.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040087 18/4/2561

251 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

PR0400061040084 18/4/2561

252 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 8,349.00 8,349.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
8,349.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
8,349.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040089 19/4/2561

253 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน ๙ รายการ

255,516.00 255,516.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค 255,516.00 นิวทาวน์ เทคนิค 255,516.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061040003 20/4/2561

254 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าตรายาง 385.20 385.20 เฉพาะเจาะจง ศรีศิลปการพิมพ์ 385.20 ศรีศิลปการพิมพ์ 385.20 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040103 20/4/2561

255 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 678.00 678.00 เฉพาะเจาะจง สุกัญญา จีนเมือง 678.00 สุกัญญา จีนเมือง 678.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040109 20/4/2561

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

PR0400061040108 20/4/2561

257 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 250.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 250.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040093 20/4/2561

258 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์
 ม.บูรพา 3,110.00

สมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาล
ศาสตร์ ม.บูรพา 3,110.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040090 20/4/2561

259 ขออนุมัติซ้ือหนังสือส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 322.00 322.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 322.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 322.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040110 20/4/2561

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

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
7,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040104 20/4/2561

261 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง อาณาจักรคอมพิวเตอร์ 300.00 อาณาจักรคอมพิวเตอร์ 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040111 20/4/2561

262 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 1,800.00 เอ็ม-เอส โฆษณา 1,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040092 20/4/2561

263 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040105 20/4/2561

หนา้ 25



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

264 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040106 20/4/2561

265 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040107 20/4/2561

266 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมขนาด 0.6 ลิตร 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
 480.00

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา 480.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040095 20/4/2561

267 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

PR0400061040113 23/4/2561

268 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด 
5,243.00

บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด 
5,243.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040112 23/4/2561

269 ขออนุมัติจัดซ้ือระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายภายใน
อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ และอาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

1,980,000.00 1,980,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด 
1,980,000.00

บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด 
1,980,000.00

เสนอราคาต่ าสุด และไม่เกิน
วงเงินงบประมาณและราคากลาง

PO0400061040004 24/4/2561

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
2,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040122 24/4/2561

271 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าตรายาง 856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง ศรีศิลปการพิมพ์ 856.00 ศรีศิลปการพิมพ์ 856.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040120 24/4/2561

272 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าไวนิล 290.00 290.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 290.00 เอ็ม-เอส โฆษณา 290.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040127 25/4/2561

273 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมชุดระบบการเปิด-ปิด
ประตูอัตโนมัติ(บัตรผ่าน) ระบบไม้ก้ันอัตโนมัติ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 590102304000001

17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ที.ที.เอ็น 
เซอร์วิส 17,655.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ที.ที.เอ็น 
เซอร์วิส 17,655.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061040005 25/4/2561

274 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 6,250.00 6,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 6,245.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 6,245.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040129 25/4/2561

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

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
6,900.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040126 25/4/2561

276 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ขนมไข่สอดไส้มีสุข บางแสน 200.00 ขนมไข่สอดไส้มีสุข บางแสน 
200.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040133 25/4/2561

277 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,050.00 3,050.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,044.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
3,044.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040131 25/4/2561

หนา้ 26



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
6,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040136 25/4/2561

279 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 1,000.00 เอ็ม-เอส โฆษณา 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040139 26/4/2561

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
2,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040150 26/4/2561

281 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 10,000.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 10,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061040007 26/4/2561

282 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรพรรณ สุทธิเรือง 
1,000.00

นางสาวแพรพรรณ สุทธิเรือง 
1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040140 26/4/2561

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

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
8,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040159 27/4/2561

284 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 458.00 458.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
458.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
458.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040166 30/4/2561

285 ขออนุมัติจัดท าป้ายไวนิล 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ONE Design 300.00 ร้าน ONE Design 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040167 30/4/2561

286 ขออนุมัติจ้างพิมพ์สีเอกสาร 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมายก๊อปป้ี 150.00 ร้านมายก๊อปป้ี 150.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040168 30/4/2561

287 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐ
โภคิน 5,700.00

นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐ
โภคิน 5,700.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040183 30/4/2561

288 ขออนุุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง นางนริศรา จันทร์ขาว 5,700.00 นางนริศรา จันทร์ขาว 5,700.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040182 30/4/2561

289 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 2,415.00 2,415.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 2,415.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 2,415.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040178 30/4/2561

290 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
6,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
6,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040176 30/4/2561

291 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง บ้านจิปาถะ 880.00 บ้านจิปาถะ 880.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040179 30/4/2561

292 ขออนุมัติซ้ือกระเช้าของท่ีระลึก 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกเพชร 2,000.00 ร้านกนกเพชร 2,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061040177 30/4/2561

หนา้ 27



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

293 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 32 ถัง 1,120.00 1,120.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061040002 2/4/2018

294 ค่าเช่ารถยนต์ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061040007 2/4/2018

295 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ Brother TN-1000 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061040003 2/4/2018

296 ขออนุมัติซ่อมแซมระบบสายเคเบิลโทรศัพท์คณะ
วิทยาศาสตร์

494,875.00 494,875.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภานุมาศ เทเลคอม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภานุมาศ เทเล
คอม

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061040002 2/4/2018

297 ค่าประชาสัมพันธ์ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุณี  ย่ิงสมบัติ นางสาวจารุณี  ย่ิงสมบัติ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061040005 2/4/2018

298 ค่าบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.บูรพา

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ 
คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061040008 2/4/2018

299 ซ่อมเคร่ืองป่ันเหว่ียงควบคุมอุณหภูมิ 
550805101000001

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุปกรณ์และเคมี
วิจัย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุปกรณ์และ
เคมีวิจัย

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061040006 2/4/2018

300 วัสดุอ่ืน 6,960.00 6,960.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห์  เพียรพิทักษ์,ร้านค้า
สวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

นายกิตติสัณห์  เพียรพิทักษ์,
ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061040001 2/4/2018

301 ขออนุมัติซ้ือ 37,633.00 37,633.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061040003 3/4/2018

302 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 10,300.00 10,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061040005 4/4/2018

303 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน  ฮะสุน นายระพิน  ฮะสุน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061040004 3/4/2018

304 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 4,890.00 4,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061040017 3/4/2018

305 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช ร้านธีรเดช ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061040022 5/4/2018

306 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - คอมพิวเตอร์แบบต้ังโต๊ะ All in 
one จ านวน 5 เคร่ือง

170,000.00 170,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061040006 5/4/2018

307 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ ของท่ีระลึก โครงการ Factory tour 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มารดา ร้าน มารดา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061040049 11/4/2018

หนา้ 28



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

308 ปากกา(ของท่ีระลึก) โครงการศึกษาดูงาน 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061040048 11/4/2018

309 ปากกา(ของท่ีระลึก) 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061040047 11/4/2018

310 ขออนุมัติซ้ือ 1,715.00 1,715.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ีจ ากัด, 
ร้านดอกไม้เจียมจิตต์

บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ีจ ากัด, 
ร้านดอกไม้เจียมจิตต์

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061040059 18/4/2018

311 ปรับปรุงทาสีส านักงานอาคารสิรินธร 81,320.00 81,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเช่ียน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท โอเช่ียน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์
 ซัพพลาย จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061040008 18/4/2018

312 ค่าจ้างเหมาบริการ 76,133.71 76,133.71 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061040007 18/4/2018

313 วัสดุอ่ืน 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวินเพาเวอร์ซัพพลาย ร้านวินเพาเวอร์ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061040069 19/4/2018

314 วัสดุอ่ืน 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง เชนโปรปร้ินแอนด์พล็อต เชนโปรปร้ินแอนด์พล็อต ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061040068 19/4/2018

315 ขออนุมัติจัดซ้ือแก้วมุกและโบว์ 920.00 920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061040091 20/4/2018

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

PR0600061040103 23/4/2018

317 วัสดุ 49,220.00 49,220.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. 
อินเตอร์เทรด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061040009 23/4/2018

318 วัสดุอ่ืนๆ 63,772.00 63,772.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061040010 23/4/2018

319 วัสดุอืน 16,178.40 16,178.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061040011 23/4/2018

320 วัสดอ่ืนๆ 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง เสียงศักิด์บล็อก เสียงศักด์ิบล็อก ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061040128 24/4/2018

321 วัสดุสารเคมี 18,088.35 18,088.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จ ากัด บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061040013 24/4/2018

322 วัสดุอ่ืน 48,050.00 48,050.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061040012 24/4/2018

หนา้ 29



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

323 ขออนุมัติซ้ือแก้วมุกและโบว์ 690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061040127 24/4/2018

324 ขออนุมัติจ้างขนบอร์ดและจ้างแม่บ้านท าความสะอาด 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง นายวงศกร  พงศ์โสภิตานันท์
น.ส.อ าพร  สีแจ้ง

นายวงศกร  พงศ์โสภิตานันท์
น.ส.อ าพร  สีแจ้ง

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061040140 24/4/2018

325 ขออนุมัติซ้ือ 4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061040143 25/4/2018

326 วัสดุอ่ืนๆ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสาร 35 สต.,นายธวัชชัย 
 เนตรพิศาลวนิช

ร้านถ่ายเอกสาร 35 สต.,นายธวัช
ชัย  เนตรพิศาลวนิช

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061040142 25/4/2018

327 ขออนุมัติซ้ือ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง วนิดา ของฝาก วนิดา ของฝาก ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061040164 26/4/2018

328 ค่าจ้างเหมาบริการ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061040014 26/4/2018

329 ขออนุมัติซ้ือ 430.00 430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061040165 26/4/2018

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

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061040163 26/4/2018

331 ค่าเช่ารถ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061040171 27/4/2018

332 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 5,243.00 5,243.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061040175 27/4/2018

333 ขออนุมัติจ้างขนของ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายแสวง  บุญจันดา นายแสวง  บุญจันดา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061040182 30/4/2018

334 ขออนุมัติค่าบริการกล้องจุลทรรศน์ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061040189 30/4/2018

335 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 1,113.00 1,113.00 เฉพาะเจาะจง สยามการเกษตร
ร้านจานชาม บางแสน

สยามการเกษตร
ร้านจานชาม บางแสน

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061040181 30/4/2018

336 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 18 รายการ 19,992.95 19,992.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061040018 30/4/2018

337 ค่าจ้างเหมาบริการ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูศักด์ิ แววสุวรรณ นายชูศักด์ิ แววสุวรรณ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061040017 30/4/2018

หนา้ 30



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

338 วัสดุอืนๆ 3,840.00 3,840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์อิเล็คทริค ร้านกฤษณ์อิเล็คทริค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061040179 30/4/2018

339 วัสดุอ่ืนๆ 4,702.65 4,702.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท วชิ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท วชิ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061040184 30/4/2018

340 วัสดุอ่ืน 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพรภินันท์ นิธิโรจน์ชลิตา นางพรภินันท์ นิธิโรจน์ชลิตา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061040019 30/4/2018

341 ขอจัดจ้างเหมาบริการติดต้ังผลงาน งานนิทรรศการ
ศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 63 และนิทรรศการศิลปกรรม
ร่วมสมัย ของศิลปินรุ่นเยาวน์ คร้ังท่ี 34

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล  ทรัพย์บุญ นายอรรถพล  ทรัพย์บุญ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061040004 5/4/2018

342 ขอจัดซ้ือน้ ามัน ประจ าเดือนเมษายน  2561 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจากกรี
นเนท จ ากด

หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจากกรี
นเนท จ ากด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061040003 5/4/2018

343 ขอจัดซ้ือกระดาษถ่าย A4  80 แกรม 9,523.00 9,523.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061040036 23/4/2018

344 ขอเสนอจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง รถบัสปรับอากาศ 
40-0770 ชลบุรี เน่ืองจากถึงก าหนดต้องถ่าย
น้ ามันเคร่ือง เพ่ือเป็นการบ ารุงรักษา และช่วยยืดอายุอีก
ท้ังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการขับข่ี 
(5203001010036)

12,087.79         12,087.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061040005 2/4/2561

345 ขอเสนอซ้ือดอกไม้ และวัสดุ เพ่ือใช้ประกอบพิธีสงฆ์ 
และพิธีรดน้ าด าหัว โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
ประจ าปี 2561 วันท่ี 10 เมษายน 2561

9,650.00           9,650.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ ศรีรัตน์ นายอ านาจ ศรีรัตน์ สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061040016 3/4/2561

346 ขอเสนอเปล่ียนแบตเตอร่ี รถตู้ นค 7118 ชลบุรี เม่ือ
สตาร์ทเคร่ืองยนต์แล้วไม่ติด เน่ืองจากแบตเตอร่ีเส่ือม 
จ าเป็นต้องเปล่ียนให้ใช้งานได้ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์ 
5103001010003)

4,066.00           4,066.00 เฉพาะเจาะจง หจก. จ๋ิวมอเตอร์แมช หจก. จ๋ิวมอเตอร์แมช มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061040029 5/4/2561

347 ขอเสนอซ้ือกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลท่ี 9 
และรัชกาลท่ี 10 ส าหรับแขวนติดผนังเพ่ือประดับตกแต่ง
 ห้องประชุม QS1-206 ของคณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา

2,000.00           2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรอบไทย ร้านกรอบไทย สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061040034 10/4/2561

หนา้ 31



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

348 ขอเสนอซ้ือหลอดไฟ เพ่ือซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแสง
สว่างในห้องเรียน ส านักงานและห้องประชุมภายใน
อาคารคณะศึกษาศาสตร์ เน่ืองจากของเดิมหมด 
จ าเป็นต้องซ้ือเพ่ือน ามาซ่อมบ ารุงให้ใช้งานได้ตามปกติ

3,750.00           3,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประโยชน์การไฟฟ้า ร้านประโยชน์การไฟฟ้า สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061040035 10/4/2561

349 ขอเสนอซ้ืออุปกรณ์ซ่อมอ่างล้างหน้าและก๊อกน้ าห้องครัว
 อ่างล้างหน้าห้องน้ าสนง.ช้ัน2 และช้ัน3 ท่อน้ าร่ัว และ
ก๊อกน้ าห้องครัวช้ัน2 เน่ืองจากเกียวหมุนเปิดปิดช ารุด 
จ าเป็นต้องซ้ือเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ

1,300.00           1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ร้านไพรเวชค้าวัสดุ สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061040036 10/4/2561

350 ขอเสนอจ้างท าคู่มือโครงการ สมุดบันทึกกิจกรรม และ
เกียรติบัตร เพ่ือใช้ประกอบการอบรมและท ากิจกรรม
โครงการการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ฯ ระยะท่ี 2 วันท่ี 24-25 เม.ย.61

44,800.00         44,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061040038 11/4/2561

351 ขอเสนอซ้ือวัสดุโครงการ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม
ระหว่างด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการ
เสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระยะท่ี2 
วันท่ี 24-25 เม.ย.61

15,200.00         15,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061040039 18/4/2561

352 ขอเสนอซ้ือถ่านอัลคาไลน์ ขนาด AA เพ่ือส าหรับใช้ใส่
รีโมทโปรเจ็คเตอร์, ไมรโครโฟน ในห้องประชุมของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

335.00             335.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061040040 24/4/2561

353 ขอเสนอจัดท าวารสารศึกษาศาสตร์ ปีท่ี 29 ฉบับท่ี 1 
เดือน มกราคม-เมษายน 2561 เพ่ือส าหรับเผยแพร่และ
ใช้ประโยชน์ทางวิชาการ

37,664.00         37,664.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061040041 24/4/2561

354 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์สี HP CE401 สีฟ้า 
เน่ืองจากหมึกพิมพ์หมด จ าเป็นต้องซ้ือส าหรับพิมพ์
เอกสารการประชาสัมพันธ์ และเอกสารราชการอ่ืน ๆ

3,900.00           3,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061040042 24/4/2561

หนา้ 32



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

355 ขอเสนอจ้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ภาควิชา
วิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ เพ่ือบ ารุงรักษา ท าความ
สะอาดให้เคร่ืองปรับอากาศยืดอายุการใช้งาน เพ่ือให้
เคร่ืองท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน

13,000.00         13,000.00 เฉพาะเจาะจง สบายแอร์แสนสุข สบายแอร์แสนสุข มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061040048 25/4/2561

356 ขอเสนอจ้างจัดซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิต เพ่ือแสดง
ความยินดีแก่บัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ ท่ีเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2559

5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชชาพร ตันตระกูล นางสาวพิชชาพร ตันตระกูล มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061040049 25/4/2561

357 ขอเสนอซ้ือช่อบูเก้ติดอก ส าหรับติดอกต้อนรับดุษฎี
บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ ท่ีเข้าร่วมโครงการแสดงความ
ยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต ประจ าปี 2561 ในวันท่ี 1 
พฤษภาคม 2561

3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ ศรีรัตน์ นายอ านาจ ศรีรัตน์ สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061040053 26/4/2561

358 ขอเสนอซ้ือกระดาษการ์ดขาว 120 แกรม A4 เพ่ือใช้
จัดท าสูจิบัตรส าหรับดุษฎีบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ ท่ี
เข้าร่วมโครงการแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต ประจ าปี
 2561 ในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561

450.00             450.00 เฉพาะเจาะจง บริศัทบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริศัทบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061040055 26/4/2561

359 ขอเสนอจ้างจัดท าซุ้มถ่ายภาพแสดงความยินดีบัณฑิต ใช้
ส าหรับถ่ายภาพร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะ
ศึกษาศาสตร์ ท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา 2559

5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061040057 27/4/2561

360 ขอเสนอจ้างจัดท าซุ้มถ่ายภาพ ใช้ส าหรับถ่ายภาพหน้า
งานร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต โครงการแสดง
ความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต ประจ าปี 2561 ในวันท่ี 1 
พฤษภาคม 2561

5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061040056 27/4/2561

361 ขอเสนอค่าเช่าชุดการแสดง ส าหรับนักแสดงใช้ในการ
แสดงร าอวยพร โครงการแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต
 ประจ าปี 2561 ในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561

2,000.00           2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา ชอบช่ืน นางสาววาสนา ชอบช่ืน มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061040060 27/4/2561

หนา้ 33



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

362 ขอเสนอเช่าเคร่ืองเสียง ส าหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ บนเวที
 โครงการแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิต ประจ าปี 2561
 ในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561

5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061040058 27/4/2561

363 ขอเสนอซ่อมเสา ส าหรับแขวนป้ายประชาสัมพันธ์ 
เน่ืองจากเหล็กส าหรับแขวนป้ายหักและหลุดออกจากเสา
 จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ

2,675.00           2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061040059 27/4/2561

364 ซ่อมแซมรถกระบะ4ประตู ทะเบียน กธ-2779 เน่ืองจาก
รถสตาร์ทไม่ติด ไม่ทราบสาเหตุ

2,632.20 2,632.20 เฉพาะเจาะจง หจก. จ๋ิวมอเตอร์แมช หจก. จ๋ิวมอเตอร์แมช ราคา PR0206061040002 1/4/2561

365 ขอซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมแซมห้องน้ าอาคาร๕๐ปี อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ ตู้ท าน้ าเย็น รถเข็น และฐานออก
ก าลังกายสวนนันทนาการ

1,917.44 1,917.44 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061040005 1/4/2561

366 ขอซ้ือวัสดุส าหรับดูแลบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางและ
รถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยแทนของเดิมท่ีหมด

385.20 385.20 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061040004 1/4/2561

367 ขอซ้ือธงชาติเพ่ือทดแทนผืนเดิมท่ีช ารุด บริเวณลาน
พลาซ่า อาคารหอประชุมธ ารง บัวศรี

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธงวันชาติ ร้านธงวันชาติ ราคา PR0206061040001 1/4/2561

368 จ้างซ่อมแซมรถสวัสดิการ ๑๐ เน่ืองจากเปล่ียนไฟเบรค
ท้ายเสีย แต่ไม่มีเสียง สัญญาณไฟถอยหลัง

1,530.10 1,530.10 เฉพาะเจาะจง หจก. จ๋ิวมอเตอร์แมช หจก. จ๋ิวมอเตอร์แมช ราคา PR0206061040003 1/4/2561

369 ขอเช่ายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ ไป-กลับ จากคณะ
เภสัชศาสตร์-สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 จังหวัดระยอง

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ พฤทธิพงษ์ นายอ านาจ พฤทธิพงษ์ ราคา PR0206061040008 2/4/2561

370 ซ่อมรถสวัสดิการ ๑๘ เน่ืองจากคลัทซ์จมคลัทซ์ค้างไม่
สามารถขับเคล่ือนได้เลย

6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206061040047 3/4/2561

371 เปล่ียนยางรถคู่หลังของรถสวัสดิการ 6 11,342.00 11,342.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206061040045 3/4/2561

372 ขอซ่อมรถทะเบียน ขจ-9857 ชลบุรี 1,445.57 1,445.57 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคา PR0206061040014 3/4/2561

373 จ้างเปล่ียนสายLANห้องKB-205 และตรวจเช็คจุด
สัญญาณ๖ห้อง ช้ัน๒

7,276.00 7,276.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PO0206061040030 26/4/2561

374 ซ่อมไฟฟ้าบริเวณหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 
เน่ืองจากฟิวส์ขาด

267.78 267.78 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน ราคา PR0206061040020 3/4/2561

หนา้ 34



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

375 เปล่ียนยางรถคู่หลังของรถสวัสดิการ 10 11,342.00 11,342.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206061040046 3/4/2561

376 ซ่อมรถสวัสดิการ ๑๖ เน่ืองจากแบตเตอร่ีเส่ือมสภาพ 7,135.00 7,135.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ ราคา PR0206061040048 3/4/2561

377 ขอซ่อมแซมบ ารุงรักษาลิฟท์อาคารศาสตราจารย์ประยูรฯ 17,334.00 17,334.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) ราคา PO0206061040019 19/4/2561

378 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขจ-5700 ชลบุรี 1,012.65 1,012.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ชลบุรี 
(1999) จ ากัด

บริษัท โตโยต้า อินเตอร์ยนต์ชลบุรี
 (1999) จ ากัด

ราคา PR0206061040015 3/4/2561

379 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขก-2342 ชลบุรี 7,864.50 7,864.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโต้ซิต้ี จ ากัด บริษัท ออโต้ซิต้ี จ ากัด ราคา PR0206061040044 3/4/2561

380 ขอซ้ือตะปูส าหรับซ่อมแซมอุปกรณ์ ประตู หน้าต่าง โต๊ะ 
เก้าอ้ี รวมถึงการติดต้ังเวที และป้ายคัทเอาท์ต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย

556.40 556.40 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061040065 4/4/2561

381 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทาสีขอบทาง และตีเส้นจราจร ท่ีซีด
จางบริเวณถนนด้านหน้ามหาวิทยาลัย หอประชุมธ ารงฯ

19,891.30 19,891.30 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061040062 4/4/2561

382 จ้างติดต้ังราวสแตนเลสบริเวณจุดอ่านช่ือบัณฑิต บนเวที
หอประชุมเพ่ือใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

4,975.00 4,975.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 ราคา PR0206061040071 5/4/2561

383 จ้างซ่อมเคร่ืองโปรเจคเตอร์ห้องKB-206และKB-503 40,800.00 40,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกัลยาณมิตร 48 ร้านกัลยาณมิตร 48 ราคา PO0206061060003 11/6/2561

384 จ้างซ่อมเคร่ืองขยายเสียงห้อง KB-310 5,760.00 5,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกัลยาณมิตร 48 ร้านกัลยาณมิตร 48 ราคา PR0206061040083 5/4/2561

385 จ้างซ่อมมอเตอร์ป๊ัมน้ าโรงสูบ 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PO0206061050001 1/5/2561

386 ซ่อมเคร่ืองฉายภาพ3มิติห้องKB-305 6,820.00 6,820.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกัลยาณมิตร 48 ร้านกัลยาณมิตร 48 ราคา PR0206061040084 5/4/2561

387 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลอง
สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

62,488.00 62,488.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PO0206061040024 21/4/2561

388 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ อาคารศาสตราจารย์ประยูร 
จินดาประดิษฐ์

41,516.00 41,516.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PO0206061050016 17/5/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

389 ขอซ้ือเคร่ืองแยกสัญญาณภาพคอมพิวเตอร์ อาคารเฉลิม
พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PR0206061040082 5/4/2561

390 ขอซ้ือม่านปรับแสงห้องรับรองหลังเวที 201 เพ่ือจัดและ
ตกแต่งสถานท่ีการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา 2559

22,956.00 22,956.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ วงศ์เจริญ นายสมศักด์ิ วงศ์เจริญ ราคา PR0206061040230 19/4/2561

391 ขอซ้ือวัสดุสาธารณูปโภค งานประปา จ านวน 4 รายการ 7,320.00 7,320.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PR0206061040246 19/4/2561

392 ขอซ้ือวัสดุส าหรับใช้ซ่อมห้องเคร่ืองของรถบัสทะเบียน
40-0698

2,931.80 2,931.80 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061040244 19/4/2561

393 ขอซ้ือวัสดุงานประปา จ านวน๓รายการ 401.25 401.25 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061040241 19/4/2561

394 ขอซ้ือเก้าอ้ีหลุยส์ เพ่ือใช้ในงานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ประจ าปีการศึกษา 2559 ของฝ่ายจัดและตกแต่ง
สถานท่ี

82,200.00 82,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคา PR0206061040226 19/4/2561

395 ขอซ้ือสต๊ิกเกอร์พีวีซีใส A4 เพ่ือใช้ในงานของฝ่ายต่างๆ
ของส านักงาน กองอาคารสถานท่ีช้ัน6

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206061040245 19/4/2561

396 ขอซ้ือโทรโข่ง และถ่านพานาโซนิค เพ่ือใช้ในงาน
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2559

9,960.00 9,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ 
(ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

ราคา PR0206061040248 20/4/2561

397 ขอซ่อมเคร่ืองป๊ัมน้ าของรถน้ าส าหรับรดน้ าต้นไม้ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PR0206061040269 23/4/2561

398 ขอซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 40-0499 ชลบุรี เน่ืองจาก
เปล่ียนซีนคอมเพราะมีน้ ามันร่ัว และเปล่ียนลูกปืนก้าน
เพลาเพราะมีเสียงดังมาก

9,100.00 9,100.00 เฉพาะเจาะจง จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ราคา PR0206061040301 24/4/2561

399 ขอซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน นค-7208 ชลบุรี เน่ืองจาก
เปล่ียนยางรถยนต์เพราะครบระยะ50,000กิโลเมตร

11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ ราคา PR0206061040308 24/4/2561

400 ขอซ่อมรถน้ าคันเล็ก 84-4279 ชลบุรี เน่ืองจากยาง
เส่ือมสภาพจากการใช้งาน(ยางล้อคู่หลัง)

11,342.00 11,342.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206061040306 24/4/2561

หนา้ 36



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

401 ขอซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน40-0917 ชลบุรี เน่ืองจาก
ขอตรวจช่วงล่าง ระบบไฟส่องสว่าง เปล่ียนหลอดไฟ
หน้าและหลัง ขอเปล่ียนน้ ามันเกียร์น้ ามันเฟืองท้าย

2,015.88 2,015.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PR0206061040303 24/4/2561

402 ขอซ่อมตู้ควบคุมคอนโทรลป๊ัมน้ า โรงสูบหลังหอ 50 ปี 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PR0206061040304 24/4/2561

403 ขอเปล่ียนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างส าหรับซ่อมไฟฟ้าท่ี
อาคารหอประชุมธ ารง บัวศรี

38,500.00 38,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน หน่อยการไฟฟ้า ร้าน หน่อยการไฟฟ้า ราคา PO0206061040035 28/4/2561

404 ขอซ้ือมือจับประตูห้องประชุม อาคารหอประชุมธ ารง 
บัวศรี

8,292.50 8,292.50 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061040297 24/4/2561

405 ขอซ้ือน้ ามันส าหรับเติมน้ ามันรถกระเช้าไฟฟ้า รถ
แทรกเตอร์ รถอีแต๋นเบอร์1-4 รถจักรยานยนต์ท้ังหมด 
เคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองตัดไม้ และเคร่ืองพ่นยา 
ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคา PR0206061040289 24/4/2561

406 ขอซ้ือก้านชักโครกส าหรับซ่อมแซมห้องน้ าชายช้ัน8 
ส านักงานอธิการบดี

406.60 406.60 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061040305 24/4/2561

407 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศอาคารชุดพักอาศัย ดร.เสนาะ
 อูนากูล ช้ัน14 และหอประชุมธ ารง บัวศรี

31,458.00 31,458.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PO0206061040036 28/4/2561

408 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 40-0499 ชลบุรี เน่ืองจาก
เปล่ียนคอมแอร์ และอุปกรณ์ประกอบ

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ราคา PR0206061040307 24/4/2561

409 ขอซ้ือถุงมือผ้าและถุงขยะด า เพ่ือใช้ในงานกองอาคาร
สถานท่ี

2,006.25 2,006.25 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061040319 25/4/2561

410 ขอซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในงานซ่อมแซมของกองอาคาร
สถานท่ี

3,894.80 3,894.80 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061040320 25/4/2561

411 ขอซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กธ-2779 ชลบุรี เน่ืองจาก
สตาร์ทไม่ติด

45,173.19 45,173.19 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด ราคา PO0206061050007 3/5/2561

412 ขอเปล่ียนยางรถสวัสดิการ5 เน่ืองจากเส่ือมสภาพจาก
การใช้งาน

22,684.00 22,684.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206061040318 25/4/2561

413 ขอซ้ือวัสดุจ านวน ๑๗ รายการ 30,947.05 30,947.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206061040317 25/4/2561

หนา้ 37



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

414 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรอยร่ัวอาคารหอประชุมธ ารง บัวศรี 149,000.00 149,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 ราคา PO0206061040034 27/4/2561

415 ขอซ่อมรถทะเบียน40-0698 ชลบุรี เน่ืองจากเข้าเกียร์
ไม่ได้กระทันหันระหว่างปฏิบัติหน้าท่ี

70,568.64 70,568.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206061050003 2/5/2561

416 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน 40-0964 ชลบุรี เน่ืองจาก
แบตเตอร่ีเส่ือม

36,808.00 36,808.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206061050011 16/5/2561

417 ซ่อมเคร่ืองเติมอากาศผิวน้ า บริเวณโรงยิม สวน
นันทนาการ

12,490.00 12,490.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PO0206061050012 16/5/2561

418 ขอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องโถง ช้ัน ๓ หอประชุม
ธ ารง บัวศรี

1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PR0206061040351 28/4/2561

419 ขอซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับติดต้ังบริเวณลานจอดรถ
โรงพยาบาล และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

13,450.00 13,450.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PR0206061040372 30/4/2561

420 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขจ-9857 ชลบุรี เน่ืองจาก
เปล่ียนโช๊คฝากระโปรงหน้า

2,717.80 2,717.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคา PR0206061040373 30/4/2561

421 ป้ายไวนิล โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นท่ี 6 2,360.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ นางสาวพุธฒิตา เดชประเสริฐ ราคา PR0206061040035 2/4/2561

422 โครงการ ''สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)'' รุ่นท่ี 6 ระหว่าง
วันท่ี 2-6 เมษายน 2561

1,189.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206061040038 2/4/2561

423 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายอะคริลิค ติดสต๊ิกเกอร์ ขนาด 
45x189 ซม. จ านวน 1 ป้าย

4,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์ไทซ่ิง
 จ ากัด

บ.789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์ไท
ซ่ิง จ ากัด

ราคา PR0206061040365 30/4/2561

424 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera TK-174
 ภาควิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

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

PR1000061040009 3/4/2018

425 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ 
ย-3924 เดือน เม.ย 2561

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040003 3/4/2018

426 ขออนุมัติเบิกเงินค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศเดือน 
เม.ย - พ.ค 2561

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

PR1000061040002 3/4/2018

หนา้ 38



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

427 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการรดน้ า
ขอพร สา สุขสันต์วันสงกรานต์ 61

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนะโม ดอกไม้สด ร้านนะโม ดอกไม้สด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040012 4/4/2018

428 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุส าหรับจัดโครงการ ''การสร้าง
เสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม''

7,300.00 7,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040014 4/4/2018

429 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกส าหรับวิทยากร 2 ท่าน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเน่ต์ ร้านโมเน่ต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040015 4/4/2018

430 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถพานิสิตไปศึกษาดูงาน 
ในวันท่ี 20 เม.ย 2561

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040027 9/4/2018

431 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera Tk-174
 ภาควิชาสุขศึกษา

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040021 9/4/2018

432 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าเล่มรายงานสรุปผลโครงการ 
สาธารณสุขรวมใจ สืบสานประเพณีวันไหลบางแสน

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040029 10/4/2018

433 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารสีและเข้าเล่ม 20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร  บุญชู นายพลากร  บุญชู เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040037 18/4/2018

434 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเอกสารสรุปโครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายนิสิตและบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040040 18/4/2018

435 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเอกสารการประเมินโครงการ
เสริมสร้างเครือข่ายนิสิตและบัณฑิตหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040036 18/4/2018

436 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุจัดท าฉากแสดงความยินดีบัณฑิต
 ภายใต้โครงการเสริมสร้างเครือข่ายนิสิตและบัณฑิต
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตบัณฑิต

1,793.00 1,793.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040038 18/4/2018

หนา้ 39



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

437 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษสายรุ้ง 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถวิลสังฆภัณฑ์ ร้านถวิลสังฆภัณฑ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040039 18/4/2018

438 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุในการจัดสถานท่ีภายใต้โครงการ
เสริมสร้างเครือข่ายนิสิตและบัณฑิตหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040034 18/4/2018

439 ขออนุเบิกเงินค่าจ้างพิมพ์รูปภาพ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040035 18/4/2018

440 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถในพ้ืนท่ีการฝึก
ภาคสนามอนามัยชุมชน ในวันท่ี 22 เม.ย 2561

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช ศึกพ่าย นายมาโนช ศึกพ่าย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040042 19/4/2018

441 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถฝึกภาคสนามอนามัย
ชุมชน วันท่ี 21 เม.ย 2561

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040041 19/4/2018

442 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารของโครงการฝึก
ภาคสนามอนามัยชุมชน

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040043 19/4/2018

443 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชา 701336 กลุ่ม 02 กลุ่ม
ย่อย 02 ภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข

342.00 342.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040061 20/4/2018

444 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชา 701336 กลุ่ม 02 กลุ่ม
ย่อย 01 ภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข

473.00 473.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040059 20/4/2018

445 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชา 701336 กลุ่ม 02 กลุ่ม
ย่อย 04 ภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข

278.00 278.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040062 20/4/2018

446 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชา 701336 กลุ่ม 02 กลุ่ม
ย่อย 05 ภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข

569.00 569.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040063 20/4/2018

หนา้ 40



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

447 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชา 701336 กลุ่ม 01 กลุ่ม
ย่อย 05 ภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข

418.00 418.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040058 20/4/2018

448 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชา 701336 กลุ่ม 01 กลุ่ม
ย่อย 04 ภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข

550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040057 20/4/2018

449 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชา 701336 กลุ่ม 02 กลุ่ม
ย่อย 03 ภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข

461.00 461.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040067 20/4/2018

450 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์ 18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040074 20/4/2018

451 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชา 701336 กลุ่ม 01 กลุ่ม
ย่อย 01 ภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข

484.00 484.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040050 20/4/2018

452 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเสริมสร้างเครือข่าย
นิสิตและบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040066 20/4/2018

453 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชา 701336 กลุ่ม 01 กลุ่ม
ย่อย 02 ภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข

549.00 549.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040053 20/4/2018

454 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชา 701336 กลุ่ม 01 กลุ่ม
ย่อย 03 ภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข

364.00 364.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040055 20/4/2018

455 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเคร่ืองเสียงใช้ในโครงการ สา'สุข 
คืนถ่ิน ยินดีบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2560

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040087 23/4/2018

456 ขอนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ 346.00 346.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040095 24/4/2018

หนา้ 41



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

457 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ 687.00 687.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040094 24/4/2018

458 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเอกสารประกอบโครงการสัมนาเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง บทบาทของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย
ระดับวิชาชีพ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 
2559

9,860.00 9,860.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร  บุญชู นายพลากร  บุญชู เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040092 24/4/2018

459 ขออนุมัติเบิกเงินค่าดอกไม้ปรับภูมิทัศน์เน่ืองในงาน
พระราชทานปริญญาบัตร

4,530.00 4,530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมณีวรรณการ์เด้น ร้านมณีวรรณการ์เด้น เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040096 24/4/2018

460 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าป้ายไวนิลโครงการสัมนาเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง บทบาทของเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย
ระดับวิชาชีพ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 
2559

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040093 24/4/2018

461 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปร้ินเอกสารโครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040103 25/4/2018

462 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

2,337.00 2,337.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040100 25/4/2018

463 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

615.00 615.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040101 25/4/2018

464 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเคร่ืองแต่งกาย 7,680.00 7,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Sanctuary ปรารถนา ร้าน Sanctuary ปรารถนา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040102 25/4/2018

465 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสมุดโน๊ต,กระดาษลัง,กระดาษสีสอง
หน้า

1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040099 25/4/2018

หนา้ 42



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

466 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 1

550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040097 25/4/2018

467 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษโปสเตอร์แข็ง 63.00 63.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040098 25/4/2018

468 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษ,ปากกา โครงการแสดง
ความยินดีกับบัณิตและมหาบัณฑิต ภาควิชาสุขศึกษา

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040104 26/4/2018

469 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย  ไกรเลิศ นายวุฒิชัย  ไกรเลิศ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040105 27/4/2018

470 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถยนต์ 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช ศึกพ่าย นายมาโนช ศึกพ่าย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040109 27/4/2018

471 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท ารูปเล่มเผยแพร่ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสมหญิง  ศรีเหรัญ นางสมหญิง  ศรีเหรัญ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040108 27/4/2018

472 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างพิมพ์เอกสารท้ังโครงการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมหญิง  ศรีเหรัญ นางสมหญิง  ศรีเหรัญ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040110 27/4/2018

473 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลส่ือความปลอดภัย 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ONE DESIGN ป้ายทุกชนิด ร้าน ONE DESIGN ป้ายทุกชนิด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040107 27/4/2018

474 ขออนุมัติเบิกเงินค่าดอกไม้ต้นหลิงใต้หวัน,ฟอร์เก็ตมีน็อต
,บัวขาว,บัวชมพู

2,725.00 2,725.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมณีวรรณการ์เด้น ร้านมณีวรรณการ์เด้น เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040120 30/4/2018

475 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Hp 49A 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040117 30/4/2018

หนา้ 43



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

476 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการฝึกภาคสนามอนามัย
ชุมชน ภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040121 30/4/2018

477 ขออนุมัติเบิกเงินค่า Sandisk Extreme Pro micro SD
 64GB

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอที ซิต้ี จ ากัด บ.ไอที ซิต้ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061040118 30/4/2018

478 จัดซ้ือวัสดุจ านวน 8 รายการ 6,300.70 6,300.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 6,300.70 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 6,300.70 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061040002 2/4/2018

479 จัดจ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร 12 ท่ีน่ัง จ านวน 1คัน 5,995.75 5,995.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด สาขาหนองมนบางพระ  
                        ราคาท่ีเสนอ 
5,995.75.00 บาท

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด สาขาหนองมน
บางพระ                          
ราคาท่ีเสนอ 5,995.75.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061040007 3/4/2018

480 จัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 103 ถัง 3,605.00 3,605.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน           
ราคาท่ีเสนอ 3,605.00 บาท

ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน           
ราคาท่ีเสนอ 3,605.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061040003 3/4/2018

481 จัดซ้ือวัสดุ 2 รายการ 270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง                            
ราคาท่ีเสนอ 270.00 บาท

ร้านไถ่เส็ง                            
ราคาท่ีเสนอ 270.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061040017 10/4/2018

482 จัดซ้ือน้ ามันดีเซล จ านวน 160 ลิตร 4,369.60 4,369.60 เฉพาะเจาะจง หจก. วงค์ทรายทอง              
ราคาท่ีเสนอ 4,369.60 บาท

หจก. วงค์ทรายทอง              
ราคาท่ีเสนอ 4,369.60 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061040016 10/4/2018

483 จัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95  จ านวน 12.36 ลิตร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงค์ทรายทอง              
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

หจก. วงค์ทรายทอง               
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061040018 17/4/2018

484 จัดจ้างท าตรายางจ านวน 4 อัน 470.00 470.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์  ราคา
ท่ีเสนอ 470.00 บาท

นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์  
ราคาท่ีเสนอ 470.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061040020 18/4/2018

485 จัดซ้ือวัสดุในโครงการรดน้ าขอพรฯ จ านวน 6 รายการ 3,390.00 3,390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้กัลยา                   
ราคาท่ีเสนอ 3,390.00 บาท

ร้านดอกไม้กัลยา                   
ราคาท่ีเสนอ 3,390.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061040022 18/4/2018

486 จัดซ้ือโทรศัพท์ไร้สาย จ านวน 1 เคร่ือง 3,590.00 3,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 3,590.00 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 3,590.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061040023 19/4/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

487 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ MLT-D203L Samsung Toner 4,680.00 4,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด                                
ราคาท่ีเสนอ 4,680.00 บาท

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด                       ราคาท่ี
เสนอ 4,680.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061040028 23/4/2018

488 จัดซ้ือของท่ีระลึก -กระเช้าอาหารทะเล จ านวน 3 
กระเช้า

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา                         
ราคาท่ีเสนอ 3,000.00 บาท

ร้านมารดา                         
ราคาท่ีเสนอ 3,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061040029 24/4/2018

489 น้ าด่ืม จ านวน 66 ถัง 2,310.00 2,310.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน           
ราคาท่ีเสนอ 2,310.00 บาท

ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน           
ราคาท่ีเสนอ 2,310.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061040038 27/4/2018

490 ตลับผงหมึก HP CE255X/55X for HP LaserJet 
P3015dn  จ านวน 1 กล่อง

8,550.00 8,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             
ราคาท่ีเสนอ 8,550.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             
ราคาท่ีเสนอ 8,550.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061040039 27/4/2018

491 ซ้ือวัสดุวารสาร 320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061040005 3/4/2018

492 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงน้ ามันวีเพาเวอร์ ไนโตรพลัส 95 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061040004 3/4/2018

493 ค่าลงทะเบียนโครงการสัมมนาวิชาการ เร่ือง คลาย
ปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ. 2560

4,500.00 4,500.00 คัดเลือก สมาคมพัสดุฯ สมาคมพัสดุ PR1300061040008 5/4/2018

494 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรม 1,001.00 1,001.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร บ.สยามแม็คโคร ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061040036 11/4/2018

495 ซ้ือดอกไม้ 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียมจิตต์ ร้านเจียมจิตต์ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061040041 18/4/2018

496 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300061040042 18/4/2018

497 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,240.00 3,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061040050 24/4/2018

498 ค่าเอกสารและอุปกรณ์ประกอบการอบรม 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061040051 24/4/2018

499 จ้างท าเอกสารรายงานสรุปและประเมินผล 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300061040053 25/4/2018

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

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

PR1300061040061 26/4/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

501 จ้างซุ่อมเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ OKI C331 DN จ านวน 1 
เคร่ือง

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีความช านาญ PR1300061040063 27/4/2018

502 จ้างท าตรายาง 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300061040062 27/4/2018

503 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 85 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061040064 27/4/2018

504 ขออนุมัติเบิกค่าน้ าด่ืมประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.2561 2,000.00           2,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร/ราคาท่ี
เสนอ 2,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร/ราคาท่ี
ซ้ือ 2,000 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061040001 2/4/2561

505 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมชัย น้อยสงวน และ นาย
สถิต ภัทราธนะดิลก

นายเฉลิมชัย น้อยสงวน และ นาย
สถิต ภัทราธนะดิลก

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061040004 2/4/2018

506 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันและหนังสือพิมพ์ 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานครและ
ร้านเกษากร

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร
และร้านเกษากร

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061040002 2/4/2018

507 ขออนุมัติช้ือน้ ามันรถตู้ 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสิน ปิโตรเลียม บริษัท ชลสิน ปิโตรเลียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061040003 2/4/2018

508 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4/80แกรม,A4/70
แกรม

60,348.00 60,348.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061040005 2/4/2018

509 ขออนุมัติซ้ือกระดาษเขียนตอบ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061040006 3/4/2018

510 ขออนุมัติซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 9,430.98 9,430.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061040031 11/4/2018

511 ขออนุมัติซ้ือหม้อแปลงไฟฟ้า 214,800.00 214,800.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรุธ  สุกใส นายนิรุธ  สุกใส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1600061040001 19/4/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

512 ขออนุมัติซ้ือกระเช้าผลไม้ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061040033 18/4/2018

513 ขออนุมัติช้ือกรวยกระดาษ 10,572.99 10,572.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061040052 24/4/2018

514 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์ชุดฝึกจ าลองการเดินเรือบนสะพาน
เดินเรือ

4,989,000.00 4,989,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จ ากัด บริษัท เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาต่ าสุด

PO1600061040002 27/4/2018

515 การดูงาน บริษัท ไดก้ินอินดัสทร้ีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
วันท่ี 31 พ.ค.61

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์ นายลือชา สมวิทย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061040076 30/4/2018

516 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061040002 2/4/2018

517 ขออนุมัติเสนอซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 1,635.00 1,635.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061040005 3/4/2018

518 ขออนุมัติเสนอซ้ือถ่านอัลคาไลน์ LR6T/8B AA (แพ็ค 8 
ก้อน)

1,590.00 1,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061040004 3/4/2018

519 ขออนุมัติเสนอซ้ือตลับหมึกโทนเนอร์ 35A (CB435A) ด า
 HP

5,260.00 5,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061040013 10/4/2018

520 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพิพัฒน์ จอกทอง นายพิพัฒน์ จอกทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061040017 20/4/2018

521 ขออนุมัติเสนอท าขันดอกไม้ พานไหว้ครู และน้ าอบไทย 7,700.00 7,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061040016 20/4/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

522 ขออนุมัติเสนอเช่าเต๊นท์ และเวที 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ เท่งเจียว นายสุเทพ เท่งเจียว เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061040018 20/4/2018

523 ขออนุมัติเสนอเช่าเคร่ืองเสียงและระบบไฟ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวทาวน์เทคนิค ร้านนิวทาวน์เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061040019 20/4/2018

524 ขออนุมัติเสนอจ้างท าป้ายไวนิล 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชฎา  บุษบา นางสาวรัชฎา  บุษบา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061040021 20/4/2018

525 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมานักดนตรี 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชัญญา ทัศนะธาร นางสาวชัญญา ทัศนะธาร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061040020 20/4/2018

526 ขออนุมัติเสนอซ้ือของท่ีระลึก 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061040022 24/4/2018

527 ขออนุมัติเสนอซ้ือโถเบญจรงค์ 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061040026 26/4/2018

528 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 4/2561 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061040002 2/4/2018

529 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระดับปริญญาตรี 3 สาขา : ''กิจกรรมสัมมนานิสิตหลัง
ฝึกงาน'' และ ''กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ''

530.00 530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา/เสนอราคา 530 บาท

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา/เสนอราคา 530 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061040010 4/4/2018

530 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์เดินสายโสตทัศนูปกรณ์ 7,050.00 7,050.00 เฉพาะเจาะจง นายอ าพล พลอยเพ็ชร์/เสนอราคา 
7,050 บาท

นายอ าพล พลอยเพ็ชร์/เสนอราคา
 7,050 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061040030 9/4/2018

531 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการศึกษาเรียนรู้
ความเป็นมาคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์/เสนอราคา 
15,000 บาท

นายลือชา สมวิทย์/เสนอราคา 
15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800061040001 9/4/2018

หนา้ 48



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

532 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก (โครงการศึกษาเรียนรู้ความ
เป็นมาคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

740.00 740.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา/เสนอราคา 740 บาท

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา/เสนอราคา 740 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061040024 9/4/2018

533 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (นิสิตเดินทางไปท า 
Passport : โครงการความร่วมมือทางวิชาการและ
แลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ)

4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง อีลิทส์ ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต/
เสนอราคา 4,600 บาท

อีลิทส์ ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต/
เสนอราคา 4,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061040040 10/4/2018

534 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก (โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2560)

960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา/เสนอราคา 960 บาท

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา/เสนอราคา 960 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061040055 20/4/2018

535 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ีเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 2560)

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์/เสนอราคา 
20,000 บาท

นายลือชา สมวิทย์/เสนอราคา 
20,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800061040002 20/4/2018

536 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ สาขากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา)

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์/เสนอราคา 
48,000 บาท

นายลือชา สมวิทย์/เสนอราคา 
48,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800061040003 23/4/2018

537 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม
เลือกต้ังนายกสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน PP Sing Maker & Solution/
เสนอราคา 2,500 บาท

ร้าน PP Sing Maker & 
Solution/เสนอราคา 2,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061040065 24/4/2018

538 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดโครงการ
รายวิชา 855382 มุนษย์สัมพันธ์ทางกีฬา

2,386.00 2,386.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/เสนอราคา 2,386 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/เสนอราคา 2,308 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061040062 24/4/2018

539 ขออนุมัติจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ในการจัดโครงการ
รายวิชา 855382 มุนษย์สัมพันธ์ทางกีฬา

981.00 981.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) 
จ ากัด/เสนอราคา 981 บาท

บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) 
จ ากัด/เสนอราคา 941.75 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061040064 24/4/2018

540 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดโครงการ
รายวิชา 855382 มุนษย์สัมพันธ์ทางกีฬา

835.00 835.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวายทีเค เซ็นเตอร์/เสนอราคา 
835 บาท

ร้านวายทีเค เซ็นเตอร์/เสนอราคา
 835 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061040063 24/4/2018

541 ขอนุมัติซ้ือวัสดุและสารเคมี จ านวน 3 รายการ เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนวิชาภูมิคุ้มกันสัตว์น้ าและวิชาปัญหา
พิเศษ

12,426.98 12,426.98 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก และ
บริษัท ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรช่ัน จ ากัด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก 
และบริษัท ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรช่ัน 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061040001 2/4/2018

หนา้ 49



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

542 ขออนุมัติซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอนภายในศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล

2,145.35 2,145.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061040004 2/4/2018

543 ขออนุมัติซ้ือกระดานไวท์บอร์ด จ านวน 1 อัน เพ่ือใช้ใน
ห้องพักนักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีทางทะเล

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061040006 2/4/2018

544 ขออนุมัติซ้ือปูทะเล จ านวน 4 กิโลกรัม  เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอนวิชาภูมิคุ้มกันสัตว์น้ า

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายนภักร  อักษรเสือ นายนภักร  อักษรเสือ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061040002 2/4/2018

545 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 28 
มีนาคม 2561 เพ่ือรับ-ส่ง วิทยากรรายวิชา 834465 
การจัดการสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ าสาธารณะ (ดร.วรเทพ
 มุธุวรรณ)

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

PR2100061030036 2/4/2018

546 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 6,827 หน้า เข้าเล่ม+
อุปกรณ์ เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

3,756.15 3,756.15 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061040005 2/4/2018

547 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ และจัดเตรียมการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์ทางทะเลคร้ังท่ี 6

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์,บริษัท 
แอดไวซ์ อที อินฟินิท จ ากัด

ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์,บริษัท
 แอดไวซ์ อที อินฟินิท จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061020010 3/4/2018

548 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 4 เมษายน 2561 
เพ่ือรับ - ส่ง วิทยากรรายวิชา 834465 การจัดการ
สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ าสาธารณะ (ดร.วรเทพ มุธุวรรณ )
 รับจากบ้านพัก จ.ชลบุรี มาสอน ม.บูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี

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

PR2100061040008 3/4/2018

549 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ เพ่ือ
ใช้ในการจัดโครงการเทคโนโลยีทางทะเลสู่โรงเรียน

38,550.00 38,550.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง โสภนา,เรวัตอิฐประสาน,
ร้านตีมีดเนินสูง,ร้านพรสุดาพันธ์ุไม้

นายบุญส่ง โสภนา,เรวัตอิฐ
ประสาน,ร้านตีมีดเนินสูง,ร้านพร
สุดาพันธ์ุไม้

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061040010 4/4/2018

550 ขออนุมัติเช่าเรือท้องกระจกพร้อมอุปกรณ์ เพ่ือใช้ใน
โครงการ ป่าไม้ป่างามทะเลสวย คร้ังท่ี 18

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายละคร กล่ินจันทร์ นายละคร กล่ินจันทร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061030016 5/4/2018

หนา้ 50



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

551 ขออนุมัติซ้ืออาหารปลากระพงขาว เบอร์ 6 ,อาหารปลา
กระพงขาว เบอร์ 7 เพ่ือใช้ในการเล้ียงปลากระพงขาวใน
วิชาการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

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

PR2100061040019 17/4/2018

552 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 18 
เมษายน 2561 เพ่ือรับ-ส่ง วิทยากรรายวิชา834465 
การจัดการสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ าสาธารณะ (ดร.วรเทพ
 มุธุวรรณ) รับจาก บ้านพักจ.ชลบุรี มาสอน ม.บูรพา

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

PR2100061040020 17/4/2018

553 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ เพ่ือรับ-
ส่ง วิทยากรรายวิชา 834465 การจัดการสถานแสดง
พันธ์ุสัตว์น้ าสาธารณะ (ดร.วรเทพ มุธุุวรรณ) รับจาก
บ้านพัก จ.ชลบุรี มาสอน ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

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

PR2100061040025 24/4/2018

554 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 27 
 เมษายน 2561 เพ่ือรับ-ส่ง กรรมการสอบปัญหาพิเศษ 
(ดร.จันทร์จรัส วัฒนโชติ) ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

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

PR2100061040026 26/4/2018

555 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนคอมเพสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ
ขนาด 60,000 บีทียู พร้อม Vaccum และเติมน้ ายาใหม่
ท้ังระบบ (มบ.จบ.4120-001-0001-79/52)

28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061040022 27/4/2018

556 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 3 แผ่น เพ่ือใช้ในการ
จัดประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ โรงพิมพ์จิรเมธ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061030080 2/4/2018

557 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร เพ่ือใช้ในโครงการ การ
แสดงผลงานนิสิตในโครงการ LBT DAY ประจ าปี
การศึกษา 2560

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061030085 2/4/2018

หนา้ 51



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

558 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร เพ่ือน ามาใช้ในโครงการ 
สัมมนาวิชาชีพโลจิสติกส์ ประจ าปี 2561

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061030014 2/4/2018

559 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 โครงการ เพ่ือน ามาใช้
เป็นของท่ีระลึกส าหรับวิทยากรในโครงการ สัมมนา
วิชาชีพโลจิสติกส์ ประจ าปี 2561

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061030013 2/4/2018

560 ขออนุมัติจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการ เพ่ือใช้ใน
โครงการ การแสดงผลงานนิสิตในโครงการ LBT DAY 
ประจ าปีการศึกษา 2560

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061030086 2/4/2018

561 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ จ านวน 6 รายการ เพ่ือใช้ในการเรียน
การสอนวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ สะเต็มศึกษา เร่ืองการ
ออกแบบและสร้างเรือ

2,035.00 2,035.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญมา และเอกบุ๊คเซ็นเตอร์ ร้านบุญมา และเอกบุ๊คเซ็นเตอร์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061040027 5/4/2018

562 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศวันท่ี 10 
เมษายน 2561 เพ่ือรับ-ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมประชุม
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของส านัก
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ณ โรงเรียนสุรศักด์ิ
มนตรี

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

PR2200061040028 9/4/2018

563 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือมอบให้กับหน่วยงานท่ีไป
ศึกษาดูงาน ในโครงการศึกษาดูงาน นอกสถานท่ี ณ 
โรงแรมดุสิตธานีพัทยา อ.บางละมุง จ.จันทบุรี ในวันท่ี 
10 เมษายน 2561

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
เขาบายศรี

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรเขาบายศรี

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061040029 10/4/2018

564 ขออนุมัติซ้ือชุดทดสอบส าเร็จรูปตกค้างในผลไม้ 
(MaxSignal  Carbendazim ELISA Test Kit)  จ านวน
 1 ชุด เพ่ือน ามาใช้ตรวจวิเคราะห์/ทดสอบสาร 
Carbendazim ตกค้างในผลไม้

23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีแพค อินเตอร์ จ ากัด บริษัท ซีแพค อินเตอร์ จ ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061040030 17/4/2018

565 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือมอบให้กับหน่วยงานและ
สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการประชุมการจัดการ
สหกิจศึกษาและฝึกงานต่างประเทศร่วมกับสถาน
ประกอบการในประเทศจีน

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการม.บูรพา ร้านค้าสวัสดิการม.บูรพา ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061040038 20/4/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

566 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการ เพ่ือใช้ในโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินสู่ชุมชน คร้ัง
ท่ี 5 ในวันท่ี 15-16 มีนาคม 2561

32,300.00 32,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญมา,บจก.ดัทช์กรีนเนอร่ี,ไฮก
รีน,ร้านอัย-โอม,หจก.ภูวดล
การเกษตร,บจก.ซีคาร์ซืไทวัสดุ

ร้านบุญมา,บจก.ดัทช์กรีนเนอร่ี
,ไฮกรีน,ร้านอัย-โอม,หจก.ภูวดล
การเกษตร,บจก.ซีคาร์ซืไทวัสดุ

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061040055 23/4/2018

567 ขออนุมัติค่าวัสดุประชาสัมพันธ์โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินสู่ชุมชน คร้ังท่ี 5 ใน
วันท่ี 15-16 มีนาคม 2561

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อิงค์ 2554 ร้าน อิงค์ 2554 ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061040052 23/4/2018

568 ขออนุมัติจ้างท าเอกสารประกอบโครงการ เพ่ือใช้ใน
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินสู่
ชุมชน คร้ังท่ี 5 ในวันท่ี 15-16 มีนาคม 2561

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061040053 23/4/2018

569 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร,เข้าเล่ม+อุปกรณ์ เพ่ือเป็น
เอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

13,345.50 13,345.50 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061040066 27/4/2018

570 ขออนุมัติซ้ืออัญมณี จ านวน 9 รายการ เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอนในรายวิชาการวิเคราะห์อัญมณีสังเคราะห์
และอัญมณีปรับปรุงคุณภาพ

8,754.00 8,754.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา  โนนหมอ นางสาวสุชาดา  โนนหมอ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300061040001 2/4/2018

571 ขออนุมัติซ้ือแผ่นไม้ 90x30x2 cm. จ านวน 6 แผ่น และ
เหล็กฉาก จ านวน 3 คู่ เพ่ือใช้วางอุปกรณ์และเคร่ืองมือ
ต่างๆ ให้สะดวกต่อการใช้งาน

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนิสา ขุนแฉล้ม นางสาวสุนิสา ขุนแฉล้ม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300061040002 2/4/2018

572 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเคร่ืองมือช่าง จ านวน 4 รายการ เพ่ือใช้
ในการซ่อมแซมและติดต้ังเคร่ืองจักรในตึกปฏิบัติการอัญ
มณีและเคร่ืองประดับ

2,870.00 2,870.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรรยาพร คงกระพันธ์ นางสาวจรรยาพร คงกระพันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300061040003 2/4/2018

573 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ส าน างาน จ านวน 3 รายการ เพ่ือใช้
ในห้องพักอาจารย์คณะอัญมณี

23,930.00 23,930.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินทีเรียร์ ไอเดีย 
สาขาท่ี 1

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินทีเรียร์ ไอ
เดีย สาขาท่ี 1

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300061030019 2/4/2018

574 ขออนุมัติซ้ือก๊าซออกซิเจน และก๊าซอาร์กอน เพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอนรายวิชาการปรับปรุงคุณภาพอัญมณี

1,444.50 1,444.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออกซิเจนภาค
ตะวันออก

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออกซิเจนภาค
ตะวันออก

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300061040021 17/4/2018

หนา้ 53



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

575 ขออนุมัติจ้างย้ายเคร่ืองปรับอากาศ ห้องพักคณบดี
คณะอัญมณี และห้อง L506 เพ่ือให้เคร่ืองปรับอากาศ 
สามารถกระจายความเย็นได้ท่ัวบริเวณห้อง

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300061030023 17/4/2018

576 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะพร้อมจอ จ านวน 
1 ชุด เพ่ือใข้ในการท างานห้องพักคณบดีคณะอัญมณี

24,300.00 24,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพรัชคอมพิวเตอร์
 แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคช่ัน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพรัช
คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ คอม
มิวนิเคช่ัน

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300061030020 17/4/2018

577 ขออนุมัติซ้ือวัสดุในการเรียนการสอนวิชาประดับอัญมณี
 จ านวน 2 รายการ

19,313.50 19,313.50 เฉพาะเจาะจง รจนาเจียรนัย รจนาเจียรนัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300061030021 20/4/2018

578 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
เพ่ือไปส่งนักวิชาการชาวต่างชาติ ท่ีมาท ากิจกรรมความ
ร่วมมือทางวิชาการ Erasmus เดินทางกลับ (4เม.ย.61)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการ
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061040004 2/4/2018

579 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ 1 คัน เดินทางไปนิเทศ
นิสิตฝึกงานสหกิจศึกษา สาขาการบัญชี (4เมย61)

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการ
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061040002 2/4/2018

580 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ 1 คัน เดินทางไปนิเทศ
นิสิตฝึกงานสหกิจศึกษา สาขาการจัดการ (3เมย61)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการ
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061040001 2/4/2018

581 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าเอกสาร ศูนย์
ประสานงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การ การเรียนรู้กับการท างาน (ปฏิบัติงานด้านฝึกอบรม
และพัฒนางานสหกิจศึกษา) จ านวน 1 งาน ระยะเวลา 6
 เดือน (เม.ย.-ก.ย.61)

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญพิชชา ผลเจริญ นางสาวธัญพิชชา ผลเจริญ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการ
ดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400061040002 9/4/2018

582 ขออนุมัติค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (จ้างท าพานและ
พวงมาลัยดอกไม้สด) ส าหรับใช้ในงานพิธีการโครงการ
อนุรักษ์และขับเคล่ือน''ประเพณีรดน้ าสงกรานต์ไทย''สู่
ระดับโลก(Festival)(11เม.ย.61)

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมอธ ฟลาเวอร์ ร้านมอธ ฟลาเวอร์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061040025 9/4/2018

หนา้ 54



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

583 ขออนุมัติค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 34 เคร่ือง 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าท่ีและคณาจารย์
ขอคณะฯ ระยะเวลา 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.61)

147,600.00 147,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีอาชีพให้เช่าโดยตรง ให้บริการ
ดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400061040001 9/4/2018

584 ขออนุมัติค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการตกแต่งสถานท่ี 
ส าหรับใช้ในการตกแต่งสถานท่ีโครงการสัมมนา ''ปรับ
แนวคิดสู่การ Rebranding คร้ังย่ิงใหญ่กับศรีจันทร์''
(22เม.ย.61)

699.00 699.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061040032 11/4/2018

585 ขออนุมัติค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดงาน ส าหรับใช้ใน
การจัดโครงการสัมมนา ''ปรับแนวคิดสู่การ Rebranding
 คร้ังย่ิงใหญ่กับศรีจันทร์''(22เม.ย.61)

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061040033 11/4/2018

586 ขออนุมัติค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดงาน ส าหรับใช้ใน
การจัดโครงการสัมมนา ''ปรับแนวคิดสู่การ Rebranding
 คร้ังย่ิงใหญ่กับศรีจันทร์''(22เม.ย.61)

1,123.00 1,123.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061040034 11/4/2018

587 ขออนุมัติค่าวัสดุและอุปกรณ์งานบ้านงานครัว ส าหรับใช้
ในการจัดโครงการสัมมนา ''ปรับแนวคิดสู่การ 
Rebranding คร้ังย่ิงใหญ่กับศรีจันทร์''(22เม.ย.61)

1,252.80 1,252.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061040035 11/4/2018

588 ขออนุมัติค่าจ้างท าไวนิล ส าหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนา ''ปรับแนวคิดสู่การ Rebranding คร้ัง
ย่ิงใหญ่กับศรีจันทร์''(22เม.ย.61)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจ๋า ร้านป้ายจ๋า มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการ
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061040036 11/4/2018

589 ขออนุมัติค่าจ้างถ่ายเอกสาร ส าหรับใช้เป็นเอกสาร
ประกอบในการจัดโครงการสัมมนา ''ปรับแนวคิดสู่การ 
Rebranding คร้ังย่ิงใหญ่กับศรีจันทร์''(22เม.ย.61)

860.00 860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการ
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061040037 11/4/2018

590 ขออนุมัติค่าจัดท ารูปเล่มสรุปโครงการสัมมนา เพ่ือใช้ใน
การสรุปผลการด าเนินงานโครงการสัมมนา ''ปรับ
แนวคิดสู่การ Rebranding คร้ังย่ิงใหญ่กับศรีจันทร์''
(22เม.ย.61)

637.80 637.80 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการ
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061040038 11/4/2018

หนา้ 55



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

591 ขออนุมัติจ้างพิมพ์และติดต้ังป้ายไวนิล จ านวน 1 งาน 
เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตเข้าศึกษา
ต่อระดับบัณฑิตศึกษา

66,768.00 66,768.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่ิงเพชรแอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด บริษัท ก่ิงเพชรแอดเวอร์ไทซ่ิง 
จ ากัด

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการ
ดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400061040003 18/4/2018

592 ขออนุมัติค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 
กช 637 ส าหรับใช้กับรถจักรยานยนต์เพ่ือใช้ในการ
เดินทางปฏิบัติงานราชการของคณะการจัดการและการ
ท่องเท่ียว

68.00 68.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชรินทร์ญา ออยล์ พลัส จ ากัด บริษัท ชรินทร์ญา ออยล์ พลัส 
จ ากัด

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061040042 19/4/2018

593 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร 2 เคร่ือง ช้ัน 7 และ ค่าถ่าย
เอกสาร 3 เคร่ือง ช้ัน 9 เพ่ือใช้ในงานส านักงาน/งาน
จัดการเรียนการสอน และพิมพ์เอกสารงานวิชาการของ
คณาจารย์

4,070.61 4,070.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการ
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061040043 19/4/2018

594 ขออนุมัติจ้างลงโฆษณาบนหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว 
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2561 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
startup

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นส.สุจิรา ศรีอินทร์ นส.สุจิรา ศรีอินทร์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการ
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061040044 19/4/2018

595 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าเอกสาร งานวิชาการ
เทียบโอนหลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอน 1 งาน

7,560.00 7,560.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรพีพรรณ เน่ืองจ านงค์ นางสาวรพีพรรณ เน่ืองจ านงค์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการ
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061040041 19/4/2018

596 ขออนุมัติจ้างออกแบบและจัดพิมพ์จดหมายข่าว ฉบับ
เดือน ก.พ.-มี.ค. 61 เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
 กิจกรรม และหลักสูตร ของคณะฯ

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน 
เพรส แอนด์ ซัพพลาย

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการ
ดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400061040004 23/4/2018

597 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ฯ จ านวน 2 คัน 3 วัน เพ่ือ
ใช้ในการเดินทางโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต รุ่นท่ี 6 และ
โครงการปฐมนิเทศนิสิต รุ่นท่ี 7 ระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตฯ (25-27เม.ย.61)

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการ
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061040061 24/4/2018

598 ขออนุมัติค่าเช่าห้องประชุม ส าหรับจัดกิจกรรมของ
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต รุ่นท่ี 6 และโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิต รุ่นท่ี 7 ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการ
จัดการมหาบัณฑิตฯ (25-27เม.ย.61)

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จ้าวไพศาล จ ากัด บริษัท จ้าวไพศาล จ ากัด มีอาชีพให้เช่าโดยตรง ให้บริการ
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061040068 24/4/2018

หนา้ 56



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

599 ขออนุมัติจ้างท าดอกไม้ติดอก และดอกไม้จัดสถานท่ี 
ส าหรับใช้ในการจัดงานและตกแต่งสถานท่ีโครงการแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือรองรับการขยายตัว
เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC)(26เม.ย.61)

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมอธ ฟลาเวอร์ ร้านมอธ ฟลาเวอร์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการ
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061040069 25/4/2018

600 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 40 ถังและ 60 แพ็ค เพ่ือใช้
ในการอุปโภค บริโภคภายในส านักงานของคณะฯ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรทิพย์ ร้านสุภรทิพย์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061040078 27/4/2018

601 ขออนุมัติจ้างออกแบบและพิมพ์ แผ่นพับ และคู่มือ
หลักสูตร เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่หลักสูตร
ให้กับผู้สนใจศึกษาต่อกับคณะฯ

49,755.00 49,755.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการ
ดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400061040007 27/4/2018

602 ขออนุมัติค่าตกแต่งสถานท่ี (ไวนิล) เพ่ือใช้ตกแต่งสถานท่ี
โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่(1-8พ.ค.61)

1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงศิลป์ ร้านหน่ึงศิลป์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการ
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061040084 27/4/2018

603 ขออนุมัติค่าตกแต่งสถานท่ี (โฟมกลม) เพ่ือใช้ตกแต่ง
สถานท่ีโครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่(1-8พ.ค.
61)

560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง ว.นิยม ว.นิยม มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061040085 27/4/2018

604 ขออนุมัติค่าตกแต่งสถานท่ี (พรมปูพ้ืน) เพ่ือใช้ตกแต่ง
สถานท่ีโครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่(1-8พ.ค.
61)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน)

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061040083 27/4/2018

605 ขออนุมัติค่าตกแต่งสถานท่ี ส าหรับใช้ในการจัดตกแต่ง
สถานท่ีโครงการคืนส่งใจอ าลาอาลัยมหาบัณฑิต(2พ.ค.61)

704.00 704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061040088 30/4/2018

606 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล ส าหรับเป็นฉากหลังบนเวที
ของโครงการคืนส่งใจอ าลาอาลัยมหาบัณฑิต (2พ.ค.61)

1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงศิลป์ ร้านหน่ึงศิลป์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการ
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061040086 30/4/2018

607 ขออนุมัติค่าเช่าเคร่ืองเสียง ส าหรับใช้ในการด าเนินงาน
จัดโครงการคืนส่งใจอ าลาอาลัยมหาบัณฑิต (2พ.ค.61)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ มีอาชีพให้เช่าโดยตรง ให้บริการ
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061040087 30/4/2018

หนา้ 57



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

608 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสาร ด้านการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติงานภายในคณะ

12,100.00 12,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY และ
ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส / เสนอ
ราคา 12,100 บาท

ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY 
และร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส / 
เสนอราคา 5,115.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061040003 2/4/2018

609 ขออนุมัติเบิกน้ ามันเช้ือเพลิงรถรับส่งเอกสาร 
ประจ าเดือนเมษายน 2561

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 
บาท

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 
400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061040001 2/4/2018

610 เบิกค่าจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าในศูนย์บริการด้าน
การแพทย์แผนไทยฯ เดือนเมษายน 2561

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

นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอราคา 
2,461 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061040002 2/4/2018

611 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการบริการวิชาการโดย
การบูรณาการการแพทย์แผนไทยเพ่ือการสร้างเสริม
สุขภาพจิต กิจกรรมท่ี 3 เคล็ดไม่ลับกินนอนก็ผอมได้ 
วันท่ี 19 เมษายน 2561

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, 
ร้านขายของช า, นายสมควร ศรีชัย, 
ร้าน LEEDA COPY, บริษัท ตันติ
เจริญโภคทรัพย์ (ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี) 
จ ากัด และตลาดหนองมน   / เสนอ
ราคา 2,250 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, 
ร้านขายของช า, นายสมควร ศรีชัย
, ร้าน LEEDA COPY, บริษัท ตันติ
เจริญโภคทรัพย์ (ศึกษาภัณฑ์
ชลบุรี) จ ากัด และตลาดหนองมน  
 / เสนอราคา 2,250 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061040013 5/4/2018

612 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการบริการวิชาการโดย
การบูรณาการการแพทย์แผนไทยเพ่ือการสร้างเสริม
สุขภาพจิต กิจกรรมท่ี 4 ดูแลเท้าใกล้ชิด สุขภาพจิต
แจ่มใส วันท่ี 19 เมษายน 2561

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
ร้านแต้ฮุยล้ง ชลบุรี, นางกัลชกุลยา 
กุลศุขประเสริฐ และตลาดหนองมน  
 / เสนอราคา 2,250 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
ร้านแต้ฮุยล้ง ชลบุรี, นางกัลชกุล
ยา กุลศุขประเสริฐ และตลาด
หนองมน   / เสนอราคา 2,250 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061040014 5/4/2018

613 ขออนุมัติเบิกค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบริการ
วิชาการโดยการบูรณาการการแพทย์แผนไทยเพ่ือการ
สร้างเสริมสุขภาพจิต  วันท่ี 19 เมษายน 2561

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด   / เสนอราคา 1,000 
บาท

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด   / เสนอราคา 
720 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061040015 5/4/2018

614 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการบริการวิชาการโดย
การบูรณาการการแพทย์แผนไทยเพ่ือการสร้างเสริม
สุขภาพจิต กิจกรรมท่ี 1 ชาละวัน วันท่ี 19 เมษายน 
2561

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสามัคคีโอสถ (หมอวาสน์), 
บริษัท ร่วมใจเจริญรุ่งเรือง จ ากัด, 
บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
และร้านLEEDA COPY     / เสนอ
ราคา 2,250 บาท

ร้านสามัคคีโอสถ (หมอวาสน์), 
บริษัท ร่วมใจเจริญรุ่งเรือง จ ากัด,
 บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 และร้านLEEDA COPY     / 
เสนอราคา 2,250 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061040011 5/4/2018

หนา้ 58



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

615 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการบริการวิชาการโดย
การบูรณาการการแพทย์แผนไทยเพ่ือการสร้างเสริม
สุขภาพจิต กิจกรรมท่ี 2 ฮาน เซลเย้ วันท่ี 19 เมษายน 
2561

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, 
บริษัท บีทูเอส จ ากัด, บริษัท เอก-ชัย
 ดิสทิบิวช่ัน จ ากัด, ร้านพร้อมพรรณ
เซอร์วิส, ส่ีมุมเมืองสังฆภัณฑ์, ทเวนต้ี
 ชอป (ทุกอย่าง 20บาท), ร้านเจ๊ียบ
ฮวด, ร้านดอกไม้หยก, ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด, ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด คณิศร และตลาด
หนองมน  /เสนอราคา 2,250 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด,
 บริษัท บีทูเอส จ ากัด, บริษัท 
เอก-ชัย ดิสทิบิวช่ัน จ ากัด, ร้าน
พร้อมพรรณเซอร์วิส, ส่ีมุมเมือง
สังฆภัณฑ์, ทเวนต้ี ชอป (ทุกอย่าง
 20บาท), ร้านเจ๊ียบฮวด, ร้าน
ดอกไม้หยก, ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด, ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด คณิศร และตลาด
หนองมน  /เสนอราคา 2,250 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061040012 5/4/2018

616 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการพาหนะ-โครงการฝึกงาน
ในชุมชนส าหรับแพทย์แผนไทย วันท่ี 21 และ 24 
เมษายน 2561

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล  โรจน์วิวัฒน์  / เสนอ
ราคา 22,000 บาท

นายอนุกูล  โรจน์วิวัฒน์  / เสนอ
ราคา 22,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO2700061040001 11/4/2018

617 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก-โครงการสร้างเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพ ระยะท่ี 2 วันท่ี 19 และ 26 
เมษายน 2561

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด (Tesco Lotus)    / เสนอ
ราคา 4,000 บาท

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิส
เทม จ ากัด (Tesco Lotus)    / 
เสนอราคา 3,568.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061040018 11/4/2018

618 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาน านิสิต ศึกษาส ารวจเก็บ
ข้อมูล-โครงการฝึกงานในชุมชนส าหรับแพทย์แผนไทย 
วันท่ี 21 และ 24 เมษายน พ.ศ.2561

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเด่น  หลิวอ๋ัง  / เสนอราคา 
5,000 บาท

นายเด่น  หลิวอ๋ัง  / เสนอราคา 
5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061040020 11/4/2018

619 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือวัสดุประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทยฯ

2,530.00 2,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด  และบ้านจิปาถะ  / 
เสนอราคา 2,530 บาท

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด  และบ้านจิปาถะ
  / เสนอราคา 2,530 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061040029 20/4/2018

620 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอนเดิน
ระบบน้ าโรงเรือนเล้ียงแกะในวิชาฝึกงานฟาร์มและ
ระบบน้ าวิชาฝึกงาน

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จ ากัด   
                               2.ร้านชัย
ประดิษฐ์

1.บริษัท เมกาโฮม เซ็นเตอร์ จ ากัด
                                  2.
ร้านชัยประดิษฐ์

สินค้าดีมีคูรภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061040007 10/4/2018

621 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการ
เกษตรสืบสานวิถีชาวพุทธและจิตอาสา ในวันท่ี 23-25 
มีนาคม 2561

18,980.00 18,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมกา โฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด 
ร้านอ านาจพืชผล

บริษัท เมกา โฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด 
ร้านอ านาจพืชผล

สินค้าดีมีคูรภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061040008 10/4/2018

หนา้ 59



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

622 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร 
จ ากัด

สินค้าได้มาตรฐาน เครดิตได้ 
ราคามาตรฐาน

PR2800061040016 30/4/2018

623 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจาก
เคร่ืองถ่ายเอกสารงานเอกสารต่างๆภายในคณะ
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

379.76 379.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี ราคาต่ าสุด PR3300061040002 2/4/2561

624 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน 
รายวิชาปฏิบัติการชีวเคมีท่ัวไป

17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง เอ็กซ์พีเดียน เอเชีย พีทีอี. แอลทีดี. เอ็กซ์พีเดียน เอเชีย พีทีอี. แอลทีดี. สินค้าดี มีสินค้าเคมี  ท่ีต้องกลับ
ความต้องการ ราคาต่ าสุด

PR3300061040001 2/4/2561

625 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ท่ีใช้
ในการเข้าร่วมกิจกรรมย่อยท่ี 1 ของโครงการบริหาร
จัดการขยะฯ วันท่ี 20-24 เมษายน 2561

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาวุฒิ สุรพรรณ นายธนาวุฒิ สุรพรรณ บริการดี ราคาต่ าสุด PR3300061040018 9/4/2561

626 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
เข้าร่วมกิจกรรมย่อยท่ี 1 ของโครงการบริหารจัดการ
ขยะฯ วันท่ี 20-24 เมษายน 2561

29,500.00 29,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ล้านแชมป์อิงค์เจ็ท จ ากัด 
ส านักงานใหญ่  ศูนย์ไอที วัฒนานคร
บริษัท ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด

บริษัท ล้านแชมป์อิงค์เจ็ท จ ากัด 
ส านักงานใหญ่  ศูนย์ไอที วัฒนา
นคร
บริษัท ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด

สินค้าดี มีคุณภาพราคาต่ าสุด PR3300061040017 9/4/2561

627 ขออนุมัติและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการเก็บ
แบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมย่อยท่ี 1 ของ
โครงการบริหารจัดการขยะฯ วันท่ี 20-24 เมษายน 2561

58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรพงศ์ ธงสันเทียะ นางสาวภัค
จิรา โสดาวัด
นายณัฐภูมิ กล่ินจันทึก
นางสาวเนตรนภา ภักดีโต
นางสาวชนัญญา เขมะบาล
นางสาวจิรัฐติกาล สุนทรรักษ์
นายเควิน เดปาส
นายปริญญา บุญศรี
นางสาวถิรภร สายทอง
นายชัยวัฒน์ สายทอง
นางสาวปรียาวดี ผลเอนก
นายอัครกิตต์ิ พัฒนสัมพันธ์
นางสาวศิริประภา แจ้งกรณ์
นายธวัชชัย นาอุดม

นายวัชรพงศ์ ธงสันเทียะ นางสาว
ภัคจิรา โสดาวัด
นายณัฐภูมิ กล่ินจันทึก
นางสาวเนตรนภา ภักดีโต
นางสาวชนัญญา เขมะบาล
นางสาวจิรัฐติกาล สุนทรรักษ์
นายเควิน เดปาส
นายปริญญา บุญศรี
นางสาวถิรภร สายทอง
นายชัยวัฒน์ สายทอง
นางสาวปรียาวดี ผลเอนก
นายอัครกิตต์ิ พัฒนสัมพันธ์
นางสาวศิริประภา แจ้งกรณ์
นายธวัชชัย นาอุดม

มีความสามารถตรงกับงานท่ีท า 
ราคาต่ าสุด

PR3300061040029 19/4/2561

หนา้ 60



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

628 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองแก้วท่ี
ใช้ส าหรับหารเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการชีววิทยา
ท่ัวไป 751142

9,991.66 9,991.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์ 
จ ากัด

บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์
 จ ากัด

สินค้าดี มีคุณภาพราคาต่ าสุด PR3300061040030 20/4/2561

629 ขออนุมัติซ้ือและขอเบิกเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
เรียนการสอนในรายวิชาชีววิทยาท่ัวไป

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด และตลาดสดวัฒนานคร

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิส
เทม จ ากัด และตลาดสดวัฒนานคร

สินค้าดี มีคุณภาพราคาต่ าสุด PR3300061040031 20/4/2561

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

สินค้าดี มีคุณภาพราคาต่ าสุด PR3300061040032 30/4/2561

631 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ ผ้าขนหนู จ านวน 80 ผืน โครงการ 
''การเพ่ิมประสิทธิภาพความจ าในผู้สูงอายุ ''

7,920.00 7,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน)

เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400061040003 4/4/2561

632 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 23 รายการ โครงการ ''การ
เพ่ิมประสิทธิภาพความจ าในผู้สูงอายุ''

7,880.00 7,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ 
(ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400061040005 4/4/2561

633 ขออนุมัติจัดจ้างไวนิลประชาสัมพันธ์ จ านวน 2 ชุด 
โครงการ ''การเพ่ิมประสิทธิภาพความจ าในผู้สูงอายุ ''

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง 789 789 เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400061040001 4/4/2561

634 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 1 หลอด 
โครงการ ''การเพ่ิมประสิทธิภาพความจ าในผู้สูงอายุ ''

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400061040002 4/4/2561

635 ขออนุมัติจัดจ้างเอกสารอบรม จ านวน 250 เล่ม 
โครงการ ''การเพ่ิมประสิทธิภาพความจ าในผู้สูงอายุ ''

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400061040004 4/4/2561

636 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหาร จ านวน 42 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโภชนาการคลินิก 1 
(อ.อลงกต)

1,817.98 1,817.98 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083 เสนอราคา 1,817.98
 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน
 สาขาท่ี 00083 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
1,817.98 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061040001 2/4/2018

637 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองท าน้ าแข็ง จ านวน 1 เคร่ือง (อ.
นรินทร์ส ารองจ่าย)

3,317.00 3,317.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวต้ัน โปรดักส์ จ ากัด เสนอ
ราคา 3,317 บาท

บริษัท นิวต้ัน โปรดักส์ จ ากัด  
ราคาท่ีตกลงจ้าง 3,317 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061040004 4/4/2018

หนา้ 61



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

638 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการจัดดอกไม้ในงานรดน้ าผู้อาวุโส
 ในวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ.2561

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก  เสนอราคา 4,000 
บาท

ร้านดอกไม้หยก ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061040005 4/4/2018

639 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับส่ง
อาจารย์ปราโมทย์ ศรีวาณิชรักษ์ เพ่ือมาสอนรายวิชา 
682351 และ 682352 ในวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ.2561

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

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061040002 4/4/2018

640 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ -
 ส่งอาจารย์ยุทธนา สามัง มาสอนรายวิชา 682222 
ปรสิตวิทยา ในวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ.2561

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

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061040003 4/4/2018

641 ขออนุมัติจัดจ้างติดต้ังระบบ Network จ านวน 1 งาน 
ห้อง 504

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโตเสนอ
ราคา 1,500 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต ราคา
ท่ีตกลงจ้าง 1,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061040025 5/4/2018

642 ขออนุมัติจัดซ้ือถุงมือแพทย์ ชนิดไม่มีแป้ง จ านวน 90 
กล่อง เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชากายวิภาค
ศาสตร์

16,371.00 16,371.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดเสนอ
ราคา 16,371 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 16,371 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061040002 6/4/2018

643 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
เสนอราคา 1,926 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,926 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061040026 6/4/2018

644 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน จ านวน 5 รายการ
 เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชากายวิภาค
ศาสตร์ รายวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา และรายวิชาจุลชีววิทยา

27,285.00 27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด เสนอ
ราคา 27,285 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 27,285 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061040003 6/4/2018

645 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 3 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา Human Gross 
Anatomy,Systemic Gross Anatomy

15,568.50 15,568.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดเสนอ
ราคา 15,568.50 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 15,568.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061040001 6/4/2018

646 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมีจ านวน 1 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิต
วิทยา

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด เสนอราคา 
2,140 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 2,140 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061040032 8/4/2018

หนา้ 62



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

647 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันดีเซลจ านวน 3.609 ลิตร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
เสนอราคา 1,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง  
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061040031 8/4/2018

648 ขออนุมัติจัดซ้ือแผ่นตรวจน้ าตาล จ านวน 6 กล่อง เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 684493 
โครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ (อ.อุไรภรณ์ส ารองจ่าย)

4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง คลินิกกายภาพบ าบัดบ้านสุขกาย
สบายใจ เสนอราคา4,600 บาท

คลินิกกายภาพบ าบัดบ้านสุขกาย
สบายใจ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,600 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061040033 8/4/2018

649 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหาร จ านวน 36 รายการ  (อ.
อลงกตส ารองจ่าย)

1,900.99 1,900.99 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083 เสนอราคา 1,900.99
 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน
 สาขาท่ี 00083 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
1,900.99 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061040034 9/4/2018

650 ขออนุมัติเสนอราคาซ่อมอุปกรณ์ภายในอาคาร
วิทยาศาสตร์

11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์เสนอ
ราคา 11,250 บาท

นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ราคา
ท่ีตกลงจ้าง 11,250 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061040004 10/4/2018

651 ขออนุมัติซ้ือกระดาษต่อเน่ือง จ านวน 1 กล่อง เพ่ือใช้
ส าหรับการจัดโครงการสหเวชฯร่วมสืบสานประเพณีฯ 
ในวันท่ี 17 เมษายน พ.ศ.2561

727.49 727.49 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
เสนอราคา 727.49 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 727.49 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061040040 10/4/2018

652 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับส่ง
อาจารย์สาขากายภาพบ าบัดออกนิเทศฝึกปฏิบัติงาน
ทางคลินิก 5 ในวันท่ี 27 เมษายน พ.ศ.2561 ณ สถาน
สงเคราะห์บ้านราชาวดี และสถานสงเคราะห์บ้านเฟ่ืองฟ้า

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเจตน์ ภิญโญย่ิง เสนอราคา 
3,200 บาท

นายเจตน์ ภิญโญย่ิง ราคาท่ีตกลง
จ้าง 3,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061040050 19/4/2018

653 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับส่งอาจารย์
สาขากายภาพบ าบัด ออกนิเทศฝึกปฏิบัติงาน
กายภาพบ าบัดทางคลินิก 1 ในวันท่ี 25 พฤษภาคม 
พ.ศ.2561

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ  พรหมศิริ เสนอราคา 
3,500 บาท

นายชูชาติ  พรหมศิริ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 3,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061040053 19/4/2018

654 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ จ านวน 5 วัน เพ่ือรับส่งอาจารย์
สาขากายภาพบ าบัด ออกนิเทศฝึกปฏิบัติงาน
กายภาพบ าบัดทางคลินิก 1 ในวันท่ี 1,3,8,9และ10
พฤษภาคม พ.ศ.2561

15,700.00 15,700.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล  ภู่ศรี  เสนอราคา 
15,700 บาท

นายศุภพล  ภู่ศรี  ราคาท่ีตกลง
จ้าง 15,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061040005 19/4/2018

หนา้ 63



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

655 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ จ านวน 2 คันเพ่ือรับส่งอาจารย์
สาขากายภาพบ าบัดออกนิเทศฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 5
 ในวันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ โรงพยาบาลสิงห์บุรี
 และโรงพยาบาลอานันทมหิดล ฯลฯ

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี  เสนอราคา 3,200
 บาท,นายชูชาติ พรหมศิริ เสนอ
ราคา 4,000 บาท

นายศุภพล ภู่ศรี  ราคาท่ีตกลงจ้าง
 3,200 บาท,นายชูชาติ พรหมศิริ 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061040051 19/4/2018

656 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับส่งอาจารย์
สาขากายภาพบ าบัด ออกนิเทศฝึกปฏิบัติงาน
กายภาพบ าบัดทางคลินิก 1 ในวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ.
2561

3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ เสนอราคา 
3,700 บาท

นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 3,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061040052 19/4/2018

657 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับส่ง
อาจารย์สาขากายภาพบ าบัดออกนิเทศฝึกปฏิบัติงาน
ทางคลินิก 5 ในวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ.2561 ณ 
โรงพยาบาลต ารวจ กทม.และโรงพยาบาลราชวิถี

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

นายศุภพล  ภู่ศรี  ราคาท่ีตกลง
จ้าง 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061040049 19/4/2018

658 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 685493 โครงงาน
ทางพยาธิวิทยา

11,529.25 11,529.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ 
จ ากัด เสนอราคา11,529.25 บาท

บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิป
เม้นท์ จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
11,529.25 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061040009 20/4/2018

659 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ 13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดเสนอ
ราคา 13,375 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,375 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061040006 20/4/2018

660 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาจุลชีววิทยา

4,750.00 4,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด เสนอราคา 4,750 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ4,750 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061040062 20/4/2018

661 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์จ านวน 4 รายการ 46,331.00 46,331.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด เสนอราคา 46,331
 บาท

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
46,331 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061040007 20/4/2018

662 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 2 รายการ 11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากัด 
เสนอราคา 11,984 บาท

บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ           11,984 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061040008 20/4/2018

หนา้ 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

663 ขออนุมัติจัดซ้ือถุงมือแพทย์ Saf Gurd จ านวน 50 กล่อง 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินเตอร์แลบ จ ากัด 
เสนอราคา 8,000 บาท

บริษัท บางกอกอินเตอร์แลบ 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061040057 20/4/2018

664 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาของสาขาเทคนิค
การแพทย์

5,450.00 5,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด เสนอราคา 5,450 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ5,450 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061040061 20/4/2018

665 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหารโภชนบ าบัด จ านวน 35 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชา
โภชนาการคลินิก 1 รหัสวิชา 684326 (อ.อลงกตส ารอง)

1,508.80 1,508.80 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083 เสนอราคา 1,508.80
 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน
 สาขาท่ี 00083 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
1,508.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061040066 23/4/2018

666 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 16,653 แผ่น เพ่ือใช้
ส าหรับการฝึกปฏิบัติงานกายภาพบ าบัดทางคลินิก 1 
ประจ าปีการศึกษา 2560

7,493.85 7,493.85 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา วรดิถี เสนอราคา
7,493.85 บาท

น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง
 7,493.85 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061040065 23/4/2018

667 ขออนุมัติจัดจ้างล้างถังน้ า จ านวน 1 งาน 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง เจเอสกรองน้ า เสนอราคา 1,500 
บาท

เจเอสกรองน้ า ราคาท่ีตกลงจ้าง 
1,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061040064 23/4/2018

668 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับส่ง
อาจารย์ยุทธนา สามัง มาสอนรายวิชา 682222 ปรสิต
วิทยา ส าหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ในวันท่ี 
4 พฤษภาคม พ.ศ.2561

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

นายทศพล บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061040078 25/4/2018

669 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับส่ง
อาจารย์ปราโมทย์ มาสอนรายวิชา 682351 
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ.
2561

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

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061040077 25/4/2018

670 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 12 หลอด 26,400.00 26,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เสนอราคา 
26,400 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 26,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061040010 27/4/2018

หนา้ 65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

671 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับส่ง
คณบดี อาจารย์นิรมล และอาจารย์พรอนันต์ เข้าร่วม
เสวนา ในวันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 (เงินหมุน)

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเจตน์ ภิญโญย่ิง เสนอราคา 
2,800 บาท

นายเจตน์ ภิญโญย่ิง ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061040081 27/4/2018

672 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนรายวิชาโภชนาการ
คลินิก 2 (อ.อุไรภรณ์ส ารองจ่าย)

3,945.09 3,945.09 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083 เสนอราคา 3,945.09
 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน
 สาขาท่ี 00083 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
3,945.09 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061040084 27/4/2018

673 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด ห้องเรียน MIT MIT-S1
 MIT-S2 ส าหรับเดือน เมษายน 2561

1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ครองคิด หมู่เท่ียง น.ส.ครองคิด หมู่เท่ียง ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061040002 2/4/2561

674 จ้างเหมาท าความสะอาดห้องเรียน KB201 KB202 
ส าหรับเดือน เมษายน 2561

1,300.00           1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศรี โคตรพัฒน์ นางเพ็ญศรี โคตรพัฒน์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061040003 2/4/2561

675 ขออนุมัติซ้ือหมึกส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อริโก้ 
Model U31MMPC2503SP และ Model 
U31MMPC4503SP   ส าหรับใช้กับเคร่ืองถ่ายเอกสาร
ย่ีห้อริโก้ในส านักงานคณบดีและส านักงานจัดการศึกษา

18,800.00         18,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061040001 2/4/2561

676 ซ้ือวัสดุ ส าหรับใช้จัดโครงการรดน้ าด าหัวเน่ืองใน
เทศกาลสงกรานต์ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจ าปี
การศึกษา 2560

5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน kalaya florist และ ร้านเอ็ม
เอส โฆษณา

ร้าน kalaya florist และ ร้านเอ็ม
เอส โฆษณา

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061040041 3/4/2561

677 ซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผลระดับสูง 
จ านวน 2 เคร่ือง

79,800.00         79,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061040002 3/4/2561

678 ซ่อมเปล่ียนซ่ีลวดล้อข้าง ล้อหลัง และเปล่ียน
น้ ามันเคร่ือง รถจักรยานยนต์ของคณะ

510.00             510.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อู่แกละหาดวอน ร้าน อู่แกละหาดวอน ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061040059 4/4/2561

679 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้อง KB 201 KB
 202 และ ห้อง MIT

26,739.00         26,739.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061040003 4/4/2561

680 ซ้ือครุภัณฑ์ประจ าอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

11,901,450.00   12,021,700.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาต่ าสุดอยู่ในงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้และตรงตามรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ

PO3800061040005 20/4/2561

681 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้คบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล
ระดับสูง จ านวน 1 เคร่ือง

39,800.00         39,800.00 ตกลงราคา บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061040004 10/4/2561

หนา้ 66



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

682 ซ้ือกระดาษสี2 หน้า (สีด า) จ านวน150 แผ่น 750.00             750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061040106 19/4/2561

683 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ จ านวน 1 คัน ส าหรับเดินทาง
สอบปากเปล่าสหกิจศึกษา ในวันท่ี 20 เมษายน 2561

3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061040105 19/4/2561

684 จ้างตัดชุดครุย วิทยฐานะ จ านวน 2 ชุด ส าหรับ
กรรมการจัดแถวบัณฑิต ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

8,000.00           8,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้องเส้ือปริญญา ห้องเส้ือปริญญา ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061040107 20/4/2561

685 จ้างท าปกและเข้าเล่มเอกสาร จ านวน 6 เล่ม 1,000.00           1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พร้อมพรรณเซอวิส ร้าน พร้อมพรรณเซอวิส ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061040110 20/4/2561

686 ซ้ือน้ ามันรถจักรยานยนต์ ของคณะ 60.00               60.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061040111 23/4/2561

687 ซ้ือวัสดุและเคร่ืองมือช่าง 19,671.95         19,671.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061040007 25/4/2561

688 จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 2 ป้าย 3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มเอส โฆษณา ร้านเอ็มเอส โฆษณา ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061040119 24/4/2561

689 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไป-กลับจาก ม.บู - ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทับ ในวันท่ี 26 เมษายน 2561

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

PR3800061040120 24/4/2561

690 ซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 139 ตัว 264,100.00       264,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061040008 25/4/2561

691 จ้างซ่อมเก้าอ้ีส านักงาน หุ้มเบาะน่ังและพนักพิง  7 ตัว 
ซ่อมท่ีวางแขน ซ้ายและขวา 1 ตัว

15,301.00         15,301.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061040006 25/4/2561

692 ซ้ือแก้วน้ า 10 กล่อง จานรองแก้ว 5 กล่อง และช้อน
กาแฟ 10 แพ็ค

1,635.00           1,635.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จานชามบางแสน ร้าน จานชามบางแสน ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061040136 25/4/2561

693 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ เปล่ียนตัวดีเรไฟเล้ียวและเดิน
สายไฟ

200.00             200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อู่แกละหาดวอน ร้าน อู่แกละหาดวอน ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061040135 25/4/2561

หนา้ 67



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

694 ขออนุมัติซ้ือหมึกส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อริโก้ 
Model U31MMPC2503SP  , Model 
U31MMPC4503SP   ส าหรับใช้กับเคร่ืองถ่ายเอกสาร
ย่ีห้อริโก้ในส านักงานคณบดีและส านักงานจัดการศึกษา

18,800.00         18,800.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061040009 25/4/2561

695 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 2 คัน 
เดินทางไปกลับในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน SCB 
TECH DAY

5,600.00           5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061040160 26/4/2561

696 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทาง ไป-กลับ ม.บูรพา ถึง รร.นิวแทรเวิล 
ลอรด์ โฮเทล จันทบุรี และเดินทางกลับ ม.บูรพา

3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061040166 30/4/2561

697 ขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 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

PR3900061040001 2/4/2561

698 ขอจ้างท าป้ายไวนิล โครงการแสดงความยินดีต่อบัณฑิต 
ผู้ส าเร็จการศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง BP-Design/เสนอราคา 1,000.00 
บาท

BP-Design/เสนอราคา 1,000.00
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3900061040026 20/4/2561

699 ขอซ้ือวัสดุจัดท าซุ้มและตกแต่งสถานท่ีโครงการแสดง
ความยินดีต่อบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษา คณะภูมิ
สารสนเทศศาสตร์

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/เสนอราคา 
3,000.00 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/เสนอราคา 
3,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3900061040025 20/4/2561

700 ขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 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

PR3900061040032 27/4/2561

701 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ป้ัมลูกกุญแจ ตู้ล็อคเกอร์ 
ห้องผู้บริหาร ห้องประชุม ห้องส านักงาน และห้อง
ทดสอบ จ านวน 121 ดอก

3,025.00           3,025.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมการกุญแจ ตลาดหนองมน ร้านอุดมการกุญแจ ตลาดหนองมน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4000061040011 5/4/2018

702 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-โรลอัพ ขนาด 80x200 
ซม. จ านวน 3 ชุด เพ่ือประชาสัมพันธ์ภารกิจและ
กิจกรรมต่างๆของสถาบันภาษา ให้บุคคลภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยทราบ

5,700.00           5,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิราศิลป์ โดยนายกรพิสิษฐ์ กุล
ขจรพันธ์

ร้านสิราศิลป์ โดยนายกรพิสิษฐ์ 
กุลขจรพันธ์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4000061040013 5/4/2018

หนา้ 68



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

703 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ฝ้าสต๊ิกเกอร์ และท่ีรีด 
เพ่ือติดกระจกห้องทดสอบภาษาอังกฤษและห้อง
ส านักงานของสถาบันภาษา

1,150.00           1,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยู-เม ไซน์มีเดีย ร้านยู-เม ไซน์มีเดีย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4000061040012 5/4/2018

704 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ซ้ือวัสดุรายการตามใบ
ประกอบเสนอซ้ือ 0001/61 เพ่ือใช้ในงานและกิจกรรม
ต่างๆของสถาบันภาษา

3,200.00           3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4000061040018 11/4/2018

705 ขอความเห็นชอบเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 14 
เคร่ือง จ านวน 5 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือน
กันยายน 2561 เพ่ือรองรับการท างานของบุคลากร
สถาบันภาษา

89,880.00         89,880.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO4000061040001 20/4/2018

706 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ค่าเช่าห้องประชุมพร้อม
อุปกรณ์ ใช้ในโครงการสัมมนาฯ เร่ืองการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ สถาบันภาษา ปีงบ 61 ระหว่างวันท่ี 21-23
 พ.ค.61ณ ฮาโมน่ี รีสอร์ท แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

9,000.00           9,000.00 เฉพาะเจาะจง ฮาโมน่ี รีสอร์ท แก่งกระจาน ฮาโมน่ี รีสอร์ท แก่งกระจาน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4000061040026 25/4/2018

707 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดเก็บขยะประจ าเดือนเมษายน 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  สุขสมบัติ/3,500 บาท นายสมศักด์ิ  สุขสมบัติ/3,500 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200061040014 2/4/2561

708 ขออนุมัติจัดซ้ือผลไม้ไหว้พระ,ไหว้ครูประจ าเดือนเมษายน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊ียบ ฟลาเวอร์/4,000 บาท ร้านเจ๊ียบ ฟลาเวอร์/4,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200061040013 2/4/2561

709 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ/3,200 บาท นายทวีป สุระประเสริฐ/3,200 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200061040018 3/4/2561

710 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าถ้วย,บัลลาสต์ไฟ 3,580.00 3,580.00 เฉพาะเจาะจง หจก คณิศร/3,200 บาท,ร้าน
ประโยชน์การไฟฟ้า 380 บาท

หจก คณิศร/3,200 บาท,ร้าน
ประโยชน์การไฟฟ้า 380 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200061040019 5/4/2561

711 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองโปรเจคเตอร์ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
8,500 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
8,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200061040025 18/4/2561

หนา้ 69



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

712 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/3,700 บาท นายศรายุทธ ใสยาทา/3,700 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200061040029 23/4/2561

713 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในส านักงานและการเรียนการ
สอน

6,706.05 6,706.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
6,706.05 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
6,706.05 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200061040031 25/4/2561

714 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม,พิมพ์ตราสัญญาลักษณ์มหาวิทยาลัย 4,245.00 4,245.00 เฉพาะเจาะจง หจก คณิศร/2,845 บาท,นายกิตติ
พันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์/1,400 บาท

หจก คณิศร/2,845 บาท,นาย
กิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์/1,400 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200061040043 27/4/2561

715 ขออนุมัติจัดซ้ือพวงหรีด 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยบุปผา ร้านร้อยบุปผา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061040002 2/4/2018

716 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061040001 2/4/2018

717 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ 9,950.00 9,950.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์
 ซัพพลาย 2008

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย 2008

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061040003 2/4/2018

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

PR4300061040004 3/4/2018

719 ขออนุมัติจัดซ้ือตรายางประทับ 1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061040006 3/4/2018

720 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061040005 3/4/2018

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

PR4300061040008 4/4/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

722 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบรายวิชา ภาคเรียนท่ี 
2/2560

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ นาคสมบูรณ์ นางสาวเบญจวรรณ นาคสมบูรณ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061040016 29/4/2018

723 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า-ปลาสีกุน) จ านวน 1 
รายการ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้องเย็นชวนชม/ราคาท่ีเสนอ 6,000
 บาท

ห้องเย็นชวนชม/ราคาท่ีเสนอ 
6,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040003 2/4/2018

724 ซ้ือสินค้า จ านวน 3 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

9,129.67 9,129.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 9,129. 67 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล
 จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 9,129. 67 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061040001 2/4/2018

725 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 3 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนาวิก  กล่อมประเสริฐ/ราคาท่ี
เสนอ 1,300 บาท

นายนาวิก  กล่อมประเสริฐ/ราคาท่ี
เสนอ 1,300 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040004 2/4/2018

726 ซ้ือสินค้า จ านวน 10 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

60,624.00 60,624.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร น.ส. สมใจ จามรเธียร มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7080061040001 5/4/2018

727 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง /ราคาท่ีเสนอ บาท /ราคาท่ีเสนอ บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061030131 2/4/2018

728 วัสดุวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์ด าน้ า  จ านวน 3 รายการ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สคูบ้า เทคนิค เซอร์วิส 
จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ บาท

บริษัท สคูบ้า เทคนิค เซอร์วิส 
จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040001 2/4/2018

729 เปล่ียนคอมเพรสเซอร์(เคร่ืองปรับอากาศ ย่ีห้อแคเรีย 
19,000BTU) สวทล.5201014011394  จ านวน 1 งาน

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ 9,800 
บาท

ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ 9,800
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040006 2/4/2018

หนา้ 71



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

730 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  11  รายการ 34,706.90 34,706.90 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/
ราคาท่ีเสนอ 34,706.90 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส/ราคาท่ีเสนอ 34,706.90 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061040003 2/4/2018

731 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040002 2/4/2018

732 ซ้ือสินค้า จ านวน 4 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

7,910.51 7,910.51 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) /ราคาท่ีเสนอ 7,910.51 
บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) /ราคาท่ีเสนอ 7,910.51
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061040007 3/4/2018

733 ซ้ือสินค้า วัตถุดิบ และอุปกรณ์ประกอบการขาย จ านวน
 29 รายการ เพ่ือน ามาขายและใช้ในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตรทางทะเล

29,568.50 29,568.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) /ราคาท่ีเสนอ 29,568.50 
บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) /ราคาท่ีเสนอ 
29,568.50 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061040006 3/4/2018

734 work) ขนาดA4 /80 แกรม จ านวน 100  รีม 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 10,272 บาท

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 10,272 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040010 3/4/2018

735 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ แมกกะโฟน (โทรโข่ง) จ านวน 
1 รายการ

1,835.00 1,835.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 
1,835 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 1,835 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040009 3/4/2018

736 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
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061040004 3/4/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

737 ซ้ือคุ้กก้ี   จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร/ราคาท่ี
เสนอ 1,500 บาท

คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร/ราคา
ท่ีเสนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061040005 3/4/2018

738 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040012 4/4/2018

739 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ เงินรับฝากเงินรายได้-
สนับสนุนคชจ.ศูนย์การเรียนรู้โลกใต้ทะเล

690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค/ราคาท่ีเสนอ 
690 บาท

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค/ราคาท่ี
เสนอ 690 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040025 5/4/2018

740 ซ้ือบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปนิสชินคัพ  จ านวน  2  รายการ 8,039.98 8,039.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด / /ราคาท่ีเสนอ 
8,039.98 บาท

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด / /ราคาท่ีเสนอ
 8,039.98 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061040009 5/4/2018

741 น้ ามันเช้ือเพลิง (ส าหรับเติมเคร่ืองก าเนิดกระแสไฟฟ้า
ส ารอง) จ านวน 1 รายการ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
ราคาท่ีเสนอ 5,426 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
ราคาท่ีเสนอ 5,426 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040031 5/4/2018

742 ซ้ือพวงกุญแจ   จ านวน  2  รายการ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร อรรถมานะ /
ราคาท่ีเสนอ 48,000 บาท

นางสาวประภัสสร อรรถมานะ /
ราคาท่ีเสนอ 48,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061040010 5/4/2018

743 ซ้ือผงน้ าชง  จ านวน  3  รายการ 30,318.00 30,318.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศุภมิตร ไวน์แอนด์สพีริทส์ 
จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 30,318 บาท

บริษัท ศุภมิตร ไวน์แอนด์สพีริทส์ 
จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 30,318 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061040008 5/4/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

744 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดและดูแลสวนของศูนย์เรียนรู้
โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 
(เงินรับฝากเงินรายได้-สนับสนุนคชจ.ศูนย์เรียนรู้โลกใต้
ทะเล)

13,327.67 13,327.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 
13,327.67 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.
เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 13,327.67 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061040001 5/4/2018

745 วัสดุเคร่ืองมือช่าง จ านวน 1 รายการ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ 215  บาท

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ 215  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040024 5/4/2018

746 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  10  รายการ 28,765.17 28,765.17 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/
ราคาท่ีเสนอ 28,765.17 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส/ราคาท่ีเสนอ 28,765.17 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061040011 5/4/2018

747 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ (เงินรับฝากเงินรายได้-
สนับสนุนคชจ.ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล)

3,165.00 3,165.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ /ราคาท่ีเสนอ 
3,165 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ /ราคาท่ีเสนอ 
3,165 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040026 5/4/2018

748 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจ าศูนย์
เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 5 เดือนกุมภาพันธ์ 
2561 (เงินรับฝากเงินรายได้)

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี 
อินเตอร์การ์ด จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 
36,000 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี
 อินเตอร์การ์ด จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ
 36,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061040002 5/4/2018

749 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040027 5/4/2018

750 ค่าจ้างเปล่ียนกระจกใสประตูทางเข้า-ออก(ฝ่ัง
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) จ านวน 1 แผ่น

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมณฑล เปล้ืองเจริญ/ราคาท่ี
เสนอ 2,000 บาท

นายมณฑล เปล้ืองเจริญ/ราคาท่ี
เสนอ 2,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040023 5/4/2018

หนา้ 74



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

751 วัสดุซ่อมบ ารุง จ านวน 3 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 1,752.66 บาท

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด/
ราคาท่ีเสนอ 1,752.66 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040036 9/4/2018

752 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 4 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายนาวิก  กล่อมประเสริฐ/ราคาท่ี
เสนอ 1,170 บาท

นายนาวิก  กล่อมประเสริฐ/ราคาท่ี
เสนอ 1,170 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040035 9/4/2018

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

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์/
ราคาท่ีเสนอ  3,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061040012 9/4/2018

754 ซ้ือคุ้กก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร/ราคาท่ี
เสนอ 1,500 บาท

คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร/ราคา
ท่ีเสนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061040013 9/4/2018

755 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040033 9/4/2018

756 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเอ้ือมเดือน แสงสัตยา/ราคาท่ี
เสนอ 8,600 บาท

นางเอ้ือมเดือน แสงสัตยา/ราคาท่ี
เสนอ 8,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040041 10/4/2018

757 วัสดุงานครัว จ านวน 1 รายการ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจาน ชาม บางแสน/ราคาท่ีเสนอ
 300 บาท

ร้านจาน ชาม บางแสน/ราคาท่ี
เสนอ 300 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040044 11/4/2018

หนา้ 75



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

758 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 5 รายการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอ าพล เทียนเงิน/ราคาท่ีเสนอ 
950 บาท

นายอ าพล เทียนเงิน/ราคาท่ีเสนอ
 950 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040050 11/4/2018

759 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 1 รายการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้องเย็นชวนชม/ราคาท่ีเสนอ 6,000
 บาท

ห้องเย็นชวนชม/ราคาท่ีเสนอ 
6,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040047 11/4/2018

760 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/
ราคาท่ีเสนอ 3,500 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/
ราคาท่ีเสนอ 3,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040046 11/4/2018

761 ไดอะเฟรมวาล์ว (10K) ขนาด 80A จ านวน 6 ตัวและ
ขนาด 100A จ านวน 2 ตัว (Asahi AV Diaphragm 
Valve Type-14 Wheel handle Operated - body 
U-PVC Diaphragm:EPDM, Connections:Flanged 
Drilled to JIS-10K)

113,413.32 113,413.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาซาฮี ออมนิ (ประเทศไทย)
 จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 113,413.32บาท

บริษัท อาซาฮี ออมนิ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 
113,413.32บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061040003 19/4/2018

762 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ(ไมค์บันทึกเสียง) พร้อมขนแมวกัน
ลม จ านวน 1 รายการ

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวทาวน์ เทคนิค/ราคาท่ีเสนอ 
3,150 บาท

ร้านนิวทาวน์ เทคนิค/ราคาท่ีเสนอ
 3,150 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040045 11/4/2018

763 น้ าเค็มช่องแสมสาสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040043 11/4/2018

764 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  จ านวน 2 รายการ 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซายน์ติฟิค  เคมี
คอล  ซัพพลาย/ราคาท่ีเสนอ 
6,666.10 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซายน์ติฟิค  
เคมีคอล  ซัพพลาย/ราคาท่ีเสนอ 
6,666.10 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040053 17/4/2018

หนา้ 76



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

765 ซ้ือพวงกุญแจไม้ยิงเลเซอร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามา
ขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภัค ศรีลาอ า/ราคาท่ีเสนอ 
9,000 บาท

นางสุภัค ศรีลาอ า/ราคาท่ีเสนอ 
9,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061040014 17/4/2018

766 ซ้ือสินค้า จ านวน 123 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

71,030.00 71,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อักษราพิพัฒน์ จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 71,030 บาท

บริษัท อักษราพิพัฒน์ จ ากัด/
ราคาท่ีเสนอ 71,030 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7080061040002 20/4/2018

767 ซ้ือสินค้า จ านวน 8 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

33,930.75 33,930.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 33,930.75 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล
 จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 33,930.75 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061040018 17/4/2018

768 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  9  รายการ 18,627.53 18,627.53 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/
ราคาท่ีเสนอ บาท / ราคาท่ีเสนอ 
18,627.53 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส/ราคาท่ีเสนอ บาท / ราคาท่ี
เสนอ 18,627.53 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061040016 17/4/2018

769 ซ้ือหมวกแฟนซีตัวสัตว์และหมวกอาราเร่ผ้า จ านวน 2 
รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล

49,500.00 49,500.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี สกุลมงคลนาม/ราคาท่ีเสนอ
 49,500 บาท

นางยุวดี สกุลมงคลนาม/ราคาท่ี
เสนอ 49,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061040015 17/4/2018

770 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า-ปลาสีกุน) จ านวน1 
รายการ

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้องเย็นชวนชม/ราคาท่ีเสนอ 6,500
 บาท

ห้องเย็นชวนชม/ราคาท่ีเสนอ 
6,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040052 17/4/2018

771 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040056 17/4/2018

หนา้ 77



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

772 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า-ปลาข้างเหลือง) จ านวน 1
 รายการ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณอนงค์  ย้ิมละมัย/ราคาท่ีเสนอ 
4,800 บาท

คุณอนงค์  ย้ิมละมัย/ราคาท่ีเสนอ
 4,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040059 18/4/2018

773 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเอ้ือมเดือน แสงสัตยา/ราคาท่ี
เสนอ 8,600 บาท

นางเอ้ือมเดือน แสงสัตยา/ราคาท่ี
เสนอ 8,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040060 18/4/2018

774 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040061 18/4/2018

775 ซ้ือสินค้า จ านวน 35 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

79,306.80 79,306.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 79,306.80
 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 
79,306.80 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061040019 18/4/2018

776 ซ้ือน้ าด่ืมเนสท์เล่เพียวไลฟ์   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
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061040020 19/4/2018

777 วัสดุไฟฟ้า(หลอดLED) 10w.  จ านวน 1 หลอด 185.00 185.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค/ราคาท่ีเสนอ 
180 บาท

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค/ราคาท่ี
เสนอ 180 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040070 19/4/2018

778 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พรัอมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040072 19/4/2018

หนา้ 78



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

779 วัสดุไฟฟ้า และปรับอากาศ จ านวน 2 รายการ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์ อีเลคทริค/ราคาท่ีเสนอ
 4,340 บาท

ร้าน กฤษณ์ อีเลคทริค/ราคาท่ี
เสนอ 4,340 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040076 19/4/2018

780 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040075 20/4/2018

781 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  9  รายการ 24,902.96 24,902.96 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 24,902.96 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส / ราคาท่ีเสนอ 24,902.96 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061040022 20/4/2018

782 ซ้ือซาลาเปา และขนมจีบ   จ านวน  5  รายการ 10,756.84 10,756.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 
10,756.84 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 10,756.84 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061040024 20/4/2018

783 ซ้ือลูกช้ิน  จ านวน  3  รายการ 10,710.00 10,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 10,710 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 10,710 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061040023 20/4/2018

784 ซ้ือตุ๊กตา จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

35,085.30 35,085.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 35,085.30บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 35,085.30บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061040025 23/4/2018

785 ซ้ือพาย,คุกก้ี  จ านวน  1  รายการ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์/
ราคาท่ีเสนอ 4,500 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์/
ราคาท่ีเสนอ 4,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061040027 23/4/2018

หนา้ 79



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

786 ซ้ือคุ้กก้ี  จ านวน  1  รายการ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร/ราคาท่ี
เสนอ 4,500 บาท

คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร/ราคา
ท่ีเสนอ 4,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061040028 23/4/2018

787 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040084 23/4/2018

788 ซ้ือสินค้า จ านวน 6 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

44,740.99 44,740.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 44,740.99 บาท.

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล
 จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 44,740.99 
บาท.

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061040026 23/4/2018

789 ซ้ือสินค้า วัตถุดิบ และอุปกรณ์ประกอบการขาย จ านวน
 30 รายการ เพ่ือน ามาขายและใช้ในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

49,965.00 49,965.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอ านวยพาณิชย์ / ราคาท่ี
เสนอ 49,965 บาท

ร้านโชคอ านวยพาณิชย์ / ราคาท่ี
เสนอ 49,965 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061040029 24/4/2018

790 น้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับพนักงานรับ-ส่งหนังสือ
(ประจ าเดือนพฤษภาคม 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
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040086 24/4/2018

791 วัสดุกรเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเอ้ือมเดือน แสงสัตยา/ราคาท่ี
เสนอ 8,600 บาท

นางเอ้ือมเดือน แสงสัตยา/ราคาท่ี
เสนอ 8,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040087 25/4/2018

792 ค่าท ากรอบป้ายไวนิล ขนาด 5x3 เมตร  จ านวน 1 ป้าย 
(โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ปี 
2561) ในวันท่ี 27 เมษายน 2561

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรีนอาร์ต /ราคาท่ีเสนอ 1,500 
บาท

ร้านกรีนอาร์ต /ราคาท่ีเสนอ 
1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040090 25/4/2018

หนา้ 80



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

793 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040088 25/4/2018

794 ซ้ือลูกช้ิน   จ านวน  2  รายการ 7,770.00 7,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 7,770 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 7,770 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061040031 25/4/2018

795 วัสดุการเกษตร(อาร์ทีเมีย) จ านวน 10 กิโลกรัม 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรจงฟาร์ม/ราคาท่ีเสนอ 960 
บาท

ร้านบรรจงฟาร์ม/ราคาท่ีเสนอ 
960 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040089 25/4/2018

796 ซ้ือวัสดุและสินค้า จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาขายและ
ใช้ในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

1,740.00 1,740.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านจิปาถะ/ราคาท่ีเสนอ 1,740
 บาท

ร้านบ้านจิปาถะ/ราคาท่ีเสนอ 
1,740 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061040030 25/4/2018

797 ซ้ืออิชิตัน  จ านวน  1  รายการ 23,940.00 23,940.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน/ราคาท่ีเสนอ 
23,940 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน/ราคาท่ีเสนอ 
23,940 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061040032 25/4/2018

798 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 11 รายการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอ าพล  เทียนเงิน/ราคาท่ีเสนอ 
985 บาท

นายอ าพล  เทียนเงิน/ราคาท่ีเสนอ
 985 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040094 26/4/2018

799 ซ้ือไอศกรีมวอลล์   จ านวน  8  รายการ 10,840.26 10,840.26 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/
ราคาท่ีเสนอ 10,840.26  บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส/ราคาท่ีเสนอ 10,840.26  
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061040034 27/4/2018

หนา้ 81



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040099 27/4/2018

801 หนังสือพิมพ์(ประจ าเดือนพฤษภาคม) จ านวน 2 รายการ 620.00 620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร/ราคาท่ีเสนอ 620 บาท ร้านเกษากร/ราคาท่ีเสนอ 620 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040102 27/4/2018

802 ค่าจ้างซ่อมแซมตู้เย็น 2 ประตู(สวทล. 
4110-001-0005/39) จ านวน 1 เคร่ือง

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซ่อมศรีไทย/ราคาท่ีเสนอ 2,850
 บาท

ร้านซ่อมศรีไทย/ราคาท่ีเสนอ 
2,850 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040101 27/4/2018

803 5301014010289, 5301014010290, 
5301014010291, 5301014010292, 
5301014010293

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ  21,000
 บาท

ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ  
21,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040107 30/4/2018

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

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040105 30/4/2018

805 วัสดุการเกษตร(ใยแก้ว) จ านวน 1 รายการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร/ราคาท่ี
เสนอ 900 บาท

ร้านท้ายตลาดการเกษตร/ราคาท่ี
เสนอ 900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061040104 30/4/2018

806 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040025 2/4/2561

807 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 3 รายการ 69,240.00 69,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040065 2/4/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

808 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040028 2/4/2561

809 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040026 2/4/2561

810 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040029 2/4/2561

811 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040022 2/4/2561

812 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040018 2/4/2561

813 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040010 2/4/2561

814 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040012 2/4/2561

815 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040019 2/4/2561

816 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 27,875.00 27,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040017 2/4/2561

817 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 29,770.00 29,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040015 2/4/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

818 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 29,800.00 29,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040013 2/4/2561

819 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโรแลด จ ากัด บริษัท ยูโรแลด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061040004 4/4/2561

820 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 53,000.00 53,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040020 2/4/2561

821 ขออนุมัติค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า จ านวน 50 เคร่ือง

46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061040002 2/4/2561

822 ขออนุมัติซ้ือหน้ากากช่วยหายใจ จ านวน 1 ชุด 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ ากัด บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040036 2/4/2561

823 ขออนุมัติซ้ืออาหารปรุงส าเร็จส าหรับผู้ป่วยใน 
ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 (เพ่ิมเติม)

63,158.00 63,158.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061040001 2/4/2561

824 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 10 เคร่ือง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040033 2/4/2561

825 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 7 เคร่ือง 65,935.00 65,935.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทร
นิกส์ จ ากัด

บริษัท เมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทร
นิกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040039 2/4/2561

826 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด จ านวน 6 เคร่ือง 4,140.00 4,140.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061030233 2/4/2561

827 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองตรวจ
สมรรถภาพปอด

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอราวัณ ไฮเทค จ ากัด บริษัท เอราวัณ ไฮเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061040003 2/4/2561

หนา้ 84



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

828 ค่าตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์ 260,000.00 260,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040008 2/4/2561

829 จ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์ 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ จีโนมิค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ จีโนมิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061040011 10/4/2561

830 จ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์ 220,000.00 220,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ 
จ ากัด

บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061040012 10/4/2561

831 จ้างท าโรลอัพความรู้ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040003 2/4/2561

832 ซ้ือ Arm Sling (สายคล้องแขน) #S จ านวน 120 ช้ิน , 
Knee-O-Support # M จ านวน 60 ช้ิน

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040045 2/4/2561

833 ซ้ือ Blade-OR # 10 จ านวน 12 กล่อง , Blade - OR #
 12 จ านวน 12 กล่อง

10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040046 2/4/2561

834 ซ้ือ Cast Gypsum - เฝือกปูน 6x3 yds จ านวน 10 
กล่อง

7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040048 2/4/2561

835 ซ้ือ Electrode Pad (Red Dot - 2238) จ านวน 160 ห่อ 64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040047 2/4/2561

836 ซ้ือ Gauze Pad (ชุบแอลกอฮอล์) จ านวน 50 กล่อง 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040049 2/4/2561

837 ซ้ือ Glove (Maxitex) #8.0 มีแป้ง จ านวน 40 กล่อง , 
Glove (Sensiflex) #7.5 ไม่มีแป้ง จ านวน 40 กล่อง

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040056 2/4/2561

หนา้ 85



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

838 ซ้ือ Oxygen Mask (พ่นยา-ผู้ใหญ่) จ านวน 100 ช้ิน , 
Oxygen Mask+Bag (ผู้ใหญ่) จ านวน 100 ช้ิน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040044 2/4/2561

839 ซ้ือ Sunsi # 4-0 เข็ม 16 Prime 
(Monocryl-MCP3205G) จ านวน 6 โหล

16,178.40 16,178.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040054 2/4/2561

840 ซ้ือ Wound Drain .. 200 ml จ านวน 120 ช้ิน 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040053 2/4/2561

841 ซ้ือ ผ้าซับเลือดขนาด 6''x18'' จ านวน 250 แพ็ค , ผ้าซับ
เลือดขนาด 12x12 inc จ านวน 240 แพ็ค

40,350.00 40,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040051 2/4/2561

842 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขจรอีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด บริษัท ขจรอีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040021 2/4/2561

843 ซ้ือคลอรีนน้ า 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วชิ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท วชิ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040007 2/4/2561

844 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด บริษัท เมดิก้าแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040016 2/4/2561

845 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 36,487.00 36,487.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040055 2/4/2561

846 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 42,671.60 42,671.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040058 2/4/2561

847 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040041 2/4/2561

หนา้ 86



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

848 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040061 2/4/2561

849 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 53,960.10 53,960.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040052 2/4/2561

850 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040062 2/4/2561

851 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040063 2/4/2561

852 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040042 2/4/2561

853 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 88,596.00 88,596.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040037 2/4/2561

854 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 89,559.00 89,559.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040040 2/4/2561

855 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040064 2/4/2561

856 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040035 2/4/2561

857 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040050 2/4/2561

หนา้ 87



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

858 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040057 2/4/2561

859 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 84,220.00 84,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040038 2/4/2561

860 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 93,600.00 93,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด บริษัท ยูนีซัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040043 2/4/2561

861 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,250.00 8,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040024 2/4/2561

862 ขอซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 89,780.00 89,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040082 3/4/2561

863 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 14,766.00 14,766.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061030535 3/4/2561

864 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที อี คิว จ ากัด บริษัท ที อี คิว จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061040016 20/4/2561

865 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061030533 3/4/2561

866 ขอถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโรงพยาบาล 27,149.50 27,149.50 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061040005 4/4/2561

867 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองติดตามการ
ท างานของหัวใจ

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061040006 4/4/2561

หนา้ 88



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

868 ขออนุมัติซ้ือ SPRING B, 5.5L (FB100) จ านวน 1,100 
แกลลอน

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040075 3/4/2561

869 ค่าจ้างเดินสาย LAN ท่ีหน่วยงานปฐมภูมิเทศบาลแสนุสข 8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิชา โปรซอฟท์ จ ากัด บริษัท ชิชา โปรซอฟท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061030441 3/4/2561

870 ซ้ือ Chlorhexidine 5% (gallon) จ านวน 10 แกลลอน
 , Albendazole 200 mg/10 ml sus (Vermixide) 
จ านวน 20 ขวด

9,035.00 9,035.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040115 3/4/2561

871 ซ้ือกระดาษส าหรับเคร่ืองอัลตร้าซาวน์ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง เกศกาญจน์ ซัพเมด เกศกาญจน์ ซัพเมด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040078 3/4/2561

872 ซ้ือยา Acetylcysteine 100 mg sachet (Mysoven) 
จ านวน 300 กล่อง

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040098 3/4/2561

873 ซ้ือยา Cetirizne 1 mg/ml 60 ml syr (Zymed) 
จ านวน 500 ขวด

5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040113 3/4/2561

874 ซ้ือยา D 10 S 500 ml จ านวน 60 ถุง , Phosphate inj
 8.7% inj 20 ml (K2HPO4) จ านวน 50 amp

4,796.00 4,796.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040109 3/4/2561

875 ซ้ือยา Diltizem 120 mg cap (Cascor XL) จ านวน 50
 กล่อง

16,478.00 16,478.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040089 3/4/2561

876 ซ้ือยา Ferrous fumarate 45 mg/0.6 ml 15 ml 
(Ferdek) จ านวน 500 กล่อง

19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040076 3/4/2561

877 ซ้ือยา Hyaluronate Na 25 mg/2.5 ml (Go On) 
จ านวน 20 ไซร้ิง

51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040099 3/4/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

878 ซ้ือยา Itraconazole 100 mg cap (Itracon) จ านวน 
20 กล่อง

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040072 3/4/2561

879 ซ้ือยา Lidocaine 2% 30 gm (Xylocaline Jelly) 
จ านวน 200 หลอด

26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040094 3/4/2561

880 ซ้ือยา LoraTAdine 10 mg tab (Carinose) จ านวน 
300 กล่อง

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040091 3/4/2561

881 ซ้ือยา MeTROnidazole 400 mg tab จ านวน 20 กล่อง 5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040074 3/4/2561

882 ซ้ือยา Minoxidil 5 mg tab (SM-1) จ านวน 2 bot , 
Loperamide 2 mg cap (Tedium) จ านวน 50 กล่อง

2,660.00 2,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040104 3/4/2561

883 ซ้ือยา N.S.S Irrigate 100 ml (น้ าเกลือล้างแผล) จ านวน
 1000 ขวด

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040081 3/4/2561

884 ซ้ือยา ORS 3.3 gm pdr (ROF Minera) จ านวน 100 
กล่อง

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040073 3/4/2561

885 ซ้ือยา Obimin AZ tab จ านวน 500 ขวด 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040087 3/4/2561

886 ซ้ือยา Peppermint oil 187 mg cap (Colpermin) 
จ านวน 60 box

53,400.00 53,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040071 3/4/2561

887 ซ้ือยา Pneumococcal 0.5 ml inj (Pneumovax23) 
จ านวน 30 Vial

28,248.00 28,248.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040085 3/4/2561

หนา้ 90



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

888 ซ้ือยา Polystyrene SFN Ca 5 gm pwd (Less-K) 
จ านวน 20 กล่อง

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040069 3/4/2561

889 ซ้ือยา Silver sulfadiazi 1% cream 250 gm (Silvex)
 จ านวน 50 กระปุก

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040079 3/4/2561

890 ซ้ือยา Tears1 Lac Oph 10 ml (HPMC0.15% Pre) 
จ านวน 600 ขวด

15,300.00 15,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040084 3/4/2561

891 ซ้ือยา Tranexamic 250 mg cap (Transamin) 
จ านวน 30 ขวด

9,309.00 9,309.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040096 3/4/2561

892 ซ้ือยา Tranexamic 250 mg/5 ml inj (TranSAmin) 
จ านวน 6 กล่อง

7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040070 3/4/2561

893 ซ้ือยา Triamcinolone 0.1% 5 gm Cream (T.A.) 
จ านวน 1000 หลอด , Chlorhexidine 4% 500 ml 
Scrub (AS) จ านวน 200 ขวด

36,560.00 36,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ
รีส์ จ ากัด

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอรา
ทอรีส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040103 3/4/2561

894 ซ้ือยา Water for Injection 10 ml (SW) จ านวน 200 
กล่อง

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040077 3/4/2561

895 ซ้ือยา dT vaccine 0.5 ml (Adsorbed) จ านวน 50 
box

17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040067 3/4/2561

896 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 91,800.00 91,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040080 3/4/2561

897 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 
ตามเอกสารแนบ

23,968.00 23,968.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040066 3/4/2561

หนา้ 91



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

898 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040068 3/4/2561

899 ขออนุมัติซ้ือ Blood Tubing Set NS-2060 No.15 
(INT) จ านวน 1,100 ช้ิน

92,400.00 92,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040122 4/4/2561

900 ซ้ือ Syringe Dispos. 3 ml (unlock) จ านวน 120 
กล่อง ,Syringe Insulin #27Gx1/2 น้ิว จ านวน 60 
กล่อง

36,594.00 36,594.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040120 4/4/2561

901 ซ่อมเคร่ืองซักผ้า 48,685.00 48,685.00 เฉพาะเจาะจง นายประภาส รูปเหล่ียม นายประภาส รูปเหล่ียม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061040007 4/4/2561

902 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 462,000.00 462,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061040008 4/4/2561

903 ซ้ือกระดาษเช็ดมือแบบยาว 72,000.72 72,000.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040119 4/4/2561

904 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 2 
รายการ

41,700.00 41,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040135 5/4/2561

905 ซ้ือ Diphereline 100 mcg/amp จ านวน 1 กล่อง 6,313.00 6,313.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040133 5/4/2561

906 ซ้ือ Tracheostomy Stainless tube #6 (10 mm) 
จ านวน 6 อัน ,Tracheostomy Stainless tube #7 
(11 mm) จ านวน 6 อัน

10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040132 5/4/2561

907 ซ้ือยา Alcohol Rub 150 ml Microrubl 150 ml 
จ านวน 500 ขวด , Alcohol Rub 300 ml Microrubl 
300 ml จ านวน 500 ขวด

66,875.00 66,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040145 5/4/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

908 ซ้ือยา Augmentin 1 mg tab (A875+C125) 
(Cavumox) จ านวน 800 กล่อง

98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040130 5/4/2561

909 ซ้ือยา Bicalutamide 50 mg (Casodex) จ านวน 20 
กล่อง

41,944.00 41,944.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040154 5/4/2561

910 ซ้ือยา Cefixime 100 mg/5 ml syr 30 ml (Cefspan)
 จ านวน 60 ขวด

15,408.00 15,408.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040152 5/4/2561

911 ซ้ือยา Clindamycin 600 mg inj 4 ml (Rosit) จ านวน
 600 Vial , Ondansetron 4 mg/2 ml inj (Onsia) 
จ านวน 80 กล่อง

31,757.60 31,757.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040142 5/4/2561

912 ซ้ือยา D 5 W 250 ml จ านวน 200 ถุง 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล 
โปรดัคส์ จ ากัด (มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040155 5/4/2561

913 ซ้ือยา Moxifloxacin 0.5% e.d 5 ml (Vigamox) 
จ านวน 60 กล่อง ,Brinzolamide 1% e.d 5 ml 
(Azopt) จ านวน 100 ขวด

47,434.00 47,434.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040129 5/4/2561

914 ซ้ือยา Pneumococcal 13 var.conj inj 0.5 ml 
(Prevnar) จ านวน 40 dose

82,775.20 82,775.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040150 5/4/2561

915 ซ้ือยา Povidone lodine Soln 30 ml (Betadine) 
จ านวน 300 ขวด , Povidone lodine Soln 200 ml 
(Betamed Soln) จ านวน 500 bot

33,491.00 33,491.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040147 5/4/2561

916 ซ้ือยา Sevoflurane 250 ml inj (Sevorane) จ านวน 
15 ขวด

98,065.50 98,065.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040151 5/4/2561

917 ซ้ือยา Sorbitol 70% - 450 ml จ านวน 10 ขวด , ORS
 3.3 gm pdr (ROF Minera) จ านวน 100 กล่อง

13,128.90 13,128.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040137 5/4/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

918 ซ้ือยา Vitamin B 1-6-12 2 ml inj (Genavit) จ านวน 
60 box

1,589.98 1,589.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากัด บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040131 5/4/2561

919 ซ้ือยา Water (sterile) 1000 ทส (AS) จ านวน 600 ขวด 17,400.00 17,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040153 5/4/2561

920 ซ้ือยา lopromide 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

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040149 5/4/2561

921 ซ้ือยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 19,300.00 19,300.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040140 5/4/2561

922 ซ้ือยา จ านวน 7 รายการ ตามเอกสารแนบ 53,411.04 53,411.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040138 5/4/2561

923 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 
ตามเอกสารแนบ

28,355.00 28,355.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040128 5/4/2561

924 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในโครงการฯ 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040139 5/4/2561

925 จ้างท าป้ายRollup ใช้ในโครงการฯ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040134 5/4/2561

926 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040164 9/4/2561

927 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061040010 9/4/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

928 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040159 9/4/2561

929 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040160 9/4/2561

930 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 34,810.00 34,810.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040158 9/4/2561

931 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 41,944.00 41,944.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์
 (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิป
เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040165 9/4/2561

932 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040156 9/4/2561

933 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 58,400.00 58,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040162 9/4/2561

934 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040157 9/4/2561

935 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 60,620.00 60,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040163 9/4/2561

936 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040161 9/4/2561

937 ซ้ือยา Baclofen 10 mg tab (Fensall) จ านวน 100 
กล่อง

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040176 9/4/2561

หนา้ 95



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

938 ซ้ือยา Calcipotriol+Bet.dipro.15gm (Daivobet) 
จ านวน 30 หลอด

18,618.00 18,618.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040173 9/4/2561

939 ซ้ือยา Diprosalic (Betameth+Salicylic) oint 5 gm 
จ านวน 4 กล่อง

9,373.20 9,373.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040175 9/4/2561

940 ซ้ือยา N.S.S 0.9% 1000 ml จ านวน 1500 ถุง 46,875.00 46,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040171 9/4/2561

941 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040169 9/4/2561

942 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040166 9/4/2561

943 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040189 10/4/2561

944 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 
ตามเอกสารแนบ

94,566.60 94,566.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040190 10/4/2561

945 ซ้ือยา Water (sterile) 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 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040180 10/4/2561

946 ซ้ือ IV Catheter #22Gx1 น้ิว จ านวน 20 กล่อง , IV 
Catheter #24Gx3/4 น้ิว จ านวน 50 กล่อง

63,665.00 63,665.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040194 11/4/2561

947 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 
ตามเอกสารแนบ

42,372.00 42,372.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040196 17/4/2561

หนา้ 96



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

948 ขออนุมัติค่าอาหารปรุงส าเร็จส าหรับผู้ป่วยใน 
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2561

600,000.00 600,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061040013 18/4/2561

949 ขออนุมัติซ้ือ Diasafe plus filter จ านวน 12 ช้ิน 57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040215 18/4/2561

950 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 3 รายการ 
ตามเอกสารแนบ

71,904.00 71,904.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040209 18/4/2561

951 ซ้ือยา BCG-MEDAC 200 MU.INJ. จ านวน 6 Vial 
(1Vial/ขวด/กล่อง)

35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040224 18/4/2561

952 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 2 ชนิด 53,496.00 53,496.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040213 18/4/2561

953 ขอซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 97,728.00 97,728.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040227 19/4/2561

954 ซ้ือ Sunny#4/0-C/19 (Sofilon.N4019) จ านวน 20 
โหล,Elastomull 1x4.5 yds (Easifix) จ านวน 100 
กล่อง

61,418.00 61,418.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040228 19/4/2561

955 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040225 19/4/2561

956 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040226 19/4/2561

957 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับผ่าตัด
ศัลยกรรมกระดูกเปล่ียนข้อสะโพก จ านวน 9 ชนิด

137,200.00 137,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061040014 20/4/2561

หนา้ 97



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

958 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 398,040.00 398,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061040015 20/4/2561

959 ซ้ือ Glucostrip (Accu-Chek) 1 Strip AC PERFORMA
 STRIP 50 PC จ านวน 100 กล่อง

65,805.00 65,805.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040233 20/4/2561

960 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเช้ือไปท าลาย
 ประจ าเดือน มีนาคม (เพ่ิมเติม)

6,138.75 6,138.75 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061040017 23/4/2561

961 ขออนุมัติซ้ือ CT Y Connecting Tube with Dual 
check Valve จ านวน 50 ช้ิน

17,250.00 17,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สีมา-เมดิก จ ากัด บริษัท สีมา-เมดิก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040241 23/4/2561

962 ขออนุมัติซ้ือ Syringe for injector จ านวน 200 set 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สีมา-เมดิก จ ากัด บริษัท สีมา-เมดิก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040240 23/4/2561

963 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 5 รายการ 
ตามเอกสารแนบ

31,650.00 31,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040246 23/4/2561

964 ซ้ือ Cotton Wool (450 gm) ส าลีม้วน จ านวน 120 
ม้วน

11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040244 23/4/2561

965 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 
ตามเอกสารแนบ

46,609.20 46,609.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040243 23/4/2561

966 ซ้ือ Arm Sling (สายคล้องแขน) # M จ านวน 120 ช้ิน ,
 Knee-O-Support # XL จ านวน 60 ช้ิน

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040245 23/4/2561

967 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2 ชนิด 15,500.00 15,500.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล 
อิควิปเมนท์ จ ากัด

บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล 
อิควิปเมนท์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061040018 24/4/2561

หนา้ 98



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

968 จ้างท าสต๊ิกเกอร์ ตราสัญลักษณ์โรงพยาบาล 4,500.00 4,500.00 ตกลงราคา นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040251 24/4/2561

969 ขออนุมัติซ้ือป๊ัมน้ าหอยโข่ง 1.5 HZ จ านวน 1 ชุด 17,500.00 17,500.00 ตกลงราคา กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061040019 25/4/2561

970 ซ้ือ Pulse Oximeter 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ที เพอร์เฟ็คช่ัน จ ากัด บริษัท เอส ที เพอร์เฟ็คช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040258 25/4/2561

971 จ้างท าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040181 25/4/2561

972 ขออนุมัติค่าจ้างรถเอกซเรย์เคล่ือนท่ีด้วยระบบดิจิตอล
พร้อมบาร์โค๊ด ในวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2561

207,000.00 207,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางพระ เมดิคอล เซนเตอร์ 
จ ากัด

บริษัท บางพระ เมดิคอล เซนเตอร์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061040020 26/4/2561

973 ซ้ืออ๊อกซิเจนทางการแพทย์ 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040261 26/4/2561

974 ซ้ือยา Berodual Inhaler 10 ml (200 dose) จ านวน 
200 กล่อง

37,878.00 37,878.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040262 26/4/2561

975 ซ้ือ i Invasive Pressure Tranducer จ านวน 20 ช้ิน 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040264 26/4/2561

976 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040265 27/4/2561

977 ขออนุมัติซ้ือ 0.9% Sodium Chloride (NSS) 1,000 
ml จ านวน 3,120 ขวด

95,160.00 95,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040266 30/4/2561

หนา้ 99



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

978 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2561

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 
ชลบุรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 
ชลบุรี

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040272 30/4/2561

979 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2561

50,170.00 50,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
 จ ากัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิส
เท็มส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061050002 1/5/2561

980 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2561

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061050003 1/5/2561

981 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2561

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040270 30/4/2561

982 จ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารวิจัยทางการ
แพทย์

385,500.00 385,500.00 จ้างท่ีปรึกษา
โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จ ากัด บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061040021 30/4/2561

983 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 3 รายการ ตามเอกสารแนบ 95,200.00 95,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040287 30/4/2561

984 ซ้ือยา Bisacodyl 5 mg tab จ านวน 20 กล่อง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040282 30/4/2561

985 ซ้ือยา Botulinum typeA 100u inj (Botox) จ านวน 2
 Vial

21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040284 30/4/2561

986 ซ้ือยา Cc Levonorgestrel 75 mg ฝัง (Jadelle) 
จ านวน 20 กล่อง

40,232.00 40,232.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040268 30/4/2561

987 ซ้ือยา Tamoxifen 20 mg tab (Novofen) จ านวน 50
 กล่อง

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040271 30/4/2561

หนา้ 100



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

988 ซ้ือยา hdHEPArin 5000iu/ml inj 5 ml (Hepamax) 
จ านวน 30 กล่อง

86,400.00 86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มัณฑนา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษัท มัณฑนา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040283 30/4/2561

989 ซ้ือยา hdHYDROXYUrea 500 mg (Hydrea) จ านวน 
30 ขวด

63,269.10 63,269.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040285 30/4/2561

990 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 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061040269 30/4/2561

991 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ กระดาษสก๊อต ฯลฯ รวม 4 รายการ 1,224.00 1,224.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061040008 2/4/2561

992 ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร A4 จ านวน 1 รายการ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

10,068.86 10,068.86 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061040004 3/4/2561

993 ขออนุมัติจัดจ้าง เทสท่ออาร์กอน จ านวน 1 รายการ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061040017 4/4/2561

994 ขออนุมัติจัดซ้ือ Cleaner/Remover, Red Penetrant,
 Developer ฯลฯ จ านวน 1 รายการ (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)

5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.วี.เอ็ม. กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ซี.วี.เอ็ม. กรุ๊ป จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061040016 4/4/2561

995 ขออนุมัติจ้างเดินระบบสายสัญญาณภาพและเสีย 
(เพ่ิมเติม) ห้อง CE103

14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061040005 4/4/2561

996 ขออนุมัติจัดจ้างจัดซุ้มดอกไม้สดแสดงความยินดีกับ
บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ดังใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้กัลยา ร้านดอกไม้กัลยา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061040006 4/4/2561

997 ขออนุมัติเช่ารถบัสในวันท่ี 22 พ.ค61 และ วันท่ี 31 
พ.ค.2561

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061040007 5/4/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

998 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ระบายน้ าออกอัตโนมัติ
(Auto Drain) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061040059 11/4/2561

999 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์วัดความหนาดิจิตอล(Digital
 Thickness Gauge 547-301)คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

9,990.59 9,990.59 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรูโทรนิคซ์ เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท ทรูโทรนิคซ์ เทคโนโลยี 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061040060 11/4/2561

1000 ขออนุมัติจัดซ้ือขวดหยดสารสีชา 60 ML,ขวด Duran 
1000 ml ฯลฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

9,926.39 9,926.39 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น 
ไฮเทค เคมีคอล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น 
ไฮเทค เคมีคอล

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061040057 11/4/2561

1001 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอีพ็อกซ่ีเคลือบโฟม,อาซิโทน,แปรง
ทาสี ขนาด 3 น้ิว และอ่ืนๆท้ังหมด 6 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

2,157.12 2,157.12 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งอาร์ท ร้านรุ่งอาร์ท เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061040061 11/4/2561

1002 ขออนุมัติจัดซ้ือ Ethanol 95% 1Lb/ขวด ฯลฯ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

10,956.80 10,956.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น 
ไฮเทค เคมีคอล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น 
ไฮเทค เคมีคอล

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061040008 11/4/2561

1003 ขออนุมัติจัดจ้างท ากุญแจ จ านวน 24 ดอก คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

670.00 670.00 เฉพาะเจาะจง นายกมล  ฉิมพาลี นายกมล  ฉิมพาลี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061040056 11/4/2561

1004 ขออนุมัติจัดซ้ือ น๊อต,ท่อPVC,n-Buthanol ฯลฯ 9,793.71 9,793.71 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061040077 18/4/2561

1005 ขออนุมัติเช่ารถตู้ (ไป-กลับ) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย ในวันท่ี 27 เมษายน 2561

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ นายจ านงค์ ญาติเจริญ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061040095 23/4/2561

1006 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารคู่มือฝึกงานภาคฤดูร้อน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 724 เล่ม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

36,200.00 36,200.00 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061040011 24/4/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1007 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ)

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061040105 24/4/2561

1008 ขออนุมัติจัดซ้ือหน้ากากกรองอากาศแบบมีวาร์ว จ านวน
 15 ช้ิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น 
ไฮเทค เคมีคอล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น 
ไฮเทค เคมีคอล

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061040106 25/4/2561

1009 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเคร่ืองมือมาตรฐาน จ านวน 8 
รายการ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้าง

44,747.40 44,747.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไดเมนช่ัน  แคลิเบรช่ัน  เซ็น
เตอร์  จ ากัด

บริษัท  ไดเมนช่ัน  แคลิเบรช่ัน  
เซ็นเตอร์  จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061040012 26/4/2561

1010 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเบนซินธรรมดาประจ าเดือน
พฤษภาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061040113 27/4/2561

1011 ขออนุมัติซ่อมแซมห้องกัดแผ่นปร๊ิน1 งาน ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพงษ์ แซ่เต๋ิน นายอนุพงษ์ แซ่เต๋ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061040013 27/4/2561

1012 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน,แก๊สโซฮอล์
95,น้ ามันเบนซินธรรมดา,น้ ามันดีเซล ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061040114 27/4/2561

1013 ขออนุมัติจัดจ้างค่าถ่ายเอกสาร 1 รายการ ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

2,836.70 2,836.70 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061040115 27/4/2561

1014 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์คมชัดลึด,ไทยโพส,กรุงเทพ
ธุรกิจ เข้าห้องสมุดและหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเข้าศูนย์
สอบเทียบประจ าเดือนพฤษภาคม 2561คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

1,365.00 1,365.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เกษากร ร้าน เกษากร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061040136 30/4/2561

1015 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษการ์ด 150 แกรม จ านวน 7 
แพ็ค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

595.00 595.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061040137 30/4/2561

หนา้ 103



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1016 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุจ านวน 4 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

3,874.00 3,874.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัทฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR123 4/5/2561

1017 ขออนุมัติจัดจ้างงานปร้ินวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

3,280.00 3,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัทฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR122 4/4/2561

1018 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุจ านน 4 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

34,490.00 34,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท Telnet Technology 
Co.,LTD

บริษัท Telnet Technology 
Co.,LTD

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR135 25/4/2561

1019 ขออนุมัติจัดจ้างงานปร้ินวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

3,880.00 3,880.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR134 25/4/2561

1020 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถยนต์ - ค่าจ้างเหมายานพาหนะ
รถตู้ ม.บูรพา - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ในวันท่ี 21-22 เมษายน 2561 ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR131 20/4/2561

1021 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคารพักบุคลากร 5 ช้ัน

11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสลิ แนบเชย นางสาวสลิ แนบเชย ราคา PO0206061040008 2/4/2561

1022 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคารพักบุคลากร 5 ช้ัน

11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา นาคเจริญ นางสาววรรณา นาคเจริญ ราคา PO0206061040007 2/4/2561

1023 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาสร้างประติมากรรมทราย
ร่วมสมัย (ประเภท ฉ ศิลปะร่วมสมัย Contemporary 
Art)

70,000.00         70,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญตา สุดเสน่ห์ นางสาวขวัญตา สุดเสน่ห์ ราคา PO0206061040001 5/4/2561

1024 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองพิมพ์ HP Laserjet P 
3015 เปล่ียน Roller Uper Tray1,Tray2 Clean 
Cartridge

3,800.00           3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206061040081 5/4/2561

1025 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาเดินสายสัญญาณ UTP CAT
 6 พร้อมอุปกรณ์

19,800.00         19,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PO0206061040010 10/4/2561

1026 ขออนุมัติเบิกเงินค่าท าตรายาง จ านวน 1 อัน 350.00             350.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ ราคา PR0206061040078 5/4/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1027 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร แคนนอน รุ่น
 ir2420l จ านวน 2 กล่อง

2,396.80           2,396.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทย
แลนด์) จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทย
แลนด์) จ ากัด (ส านักงานใหญ่)

ราคา PR0206061040079 5/4/2561

1028 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองโทรสารระบบเลเซอร์ 12,840.00         12,840.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PO0206061040025 22/4/2561

1029 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถังต้มน้ าไฟฟ้าดิจิตอล 5,529.00           5,529.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206061040206 17/4/2561

1030 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองกรองน้ าพร้อมไส้กรอง ตาร์
บอนกัมมันต์และหลอดอุลตร้าไวโอเล็ต

29,970.00         29,970.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล ราคา PO0206061040023 20/4/2561

1031 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพานพุ่มดอกไม้สดจ านวน 1 พาน 1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง นัท ฟลอริสท์ นัท ฟลอริสท์ ราคา PR0206061040218 18/4/2561

1032 ขออนุมัติเบิกเงินค่าติดต้ังสายสัญญาณ UTP CAT 6 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 งาน

2,675.00           2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206061040361 30/4/2561

1033 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเข้าเล่มปกอ่อน พิมพ์สี/เคลือบปก 
จ านวน 4 เล่ม

600.00             600.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ ราคา PR0206061040368 30/4/2561

1034 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ และหมึกเคร่ืองพิมพ์ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PO0206061040018 18/4/2561

1035 เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ กองบริการการศึกษา 15,515.00 15,515.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PO0206061040022 20/4/2561

1036 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแฟ้มสอดขนาด A4 จ านวน 60 โหล 2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านจิปาถะ ร้านบ้านจิปาถะ ราคา PR0206061040359 30/4/2561

1037 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย์ อาจวาริน นายจักรพงษ์
 รับมีศรี

นายไพบูลย์ อาจวาริน นายจักร
พงษ์ รับมีศรี

ราคา PR0206061040066 4/4/2561

1038 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารสี และขาวด า 1,836.00 1,836.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคา PR0206061040197 16/4/2561

1039 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะไปกลับ 
มหาวิทยาลัยบูรพาบางแสน-วิทยาเขตสระแก้ว และ
วิทยาเขตจันทบุรีในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2561

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206061040228 19/4/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1040 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ
 ไปกลับ ม.บูรพา บางแสน-อ.แกลง อ.เมือง จังหวัด
ระยอง ระหว่างวันท่ี 10-12 พฤษภาคม 2561

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ ราคา PO0206061050008 6/5/2561

1041 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(ผงกรอง)

5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พูล ออกาไนซ์ จ ากัด บริษัท พูล ออกาไนซ์ จ ากัด ราคา PR0206061040298 24/4/2018

1042 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(กีฬาบุคลากร)

1,561.58 1,561.58 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206061040295 24/4/2018

1043 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 1,202.77 1,202.77 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206061040294 24/4/2018

1044 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(เส้ือกีฬาแบดมินตัน)

16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร  รุ่งสอาด นายพงศธร  รุ่งสอาด ราคา PR0206061040299 24/4/2018

1045 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(กีฬาบุคลากร)

7,355.00 7,355.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เซ็นทรัดฟู๊ดรีเทล บจก.เซ็นทรัดฟู๊ดรีเทล ราคา PR0206061040309 25/4/2018

1046 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(กีฬาบุคลากร)

3,170.00 3,170.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เซ็นทรัดฟู๊ดรีเทล บจก.เซ็นทรัดฟู๊ดรีเทล ราคา PR0206061040310 25/4/2018

1047 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 4,900.00           4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ซ่อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
เปล่ียน Power Board Assy

PR2600061040011 2/4/2561

1048 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 824.50 824.50 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติและ
เสนอแนะหนังสือเพ่ือใช้บริการ
ค้นคว้าในห้องสมุด

PR2600061040009 2/4/2561

1049 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 11,054.00 11,054.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติและ
เสนอแนะหนังสือเพ่ือใช้บริการ
ค้นคว้าในห้องสมุด

PR2600061040014 2/4/2561

1050 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 20,000.00         17,700.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพัก
และผู้พักอาศัยว่าพบครุภัณฑ์ท่ี
ช ารุดหลายรายการ

PR2600061040012 2/4/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1051 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือพิมพ์ 2,000.00 1,190.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่นิสิต
วิทยาลัยนานาชาติด้าน
เศรษฐกิจและสังคม

PR2600061040001 2/4/2561

1052 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหมึกเคร่ืองพิมพ์ 17,173.50 17,173.50 เฉพาะเจาะจง หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค จัดเตรียมหมึกเคร่ืองพิมพ์ไว้ใช้
ในงานส านักงานและซ่อมแซม
เคร่ืองพิมพ์ เป็นการบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์  เน่ืองจากช ารุด

PR2600061040007 2/4/2561

1053 ขอความเห็นชอบในการจัดหากระดาษทิชชู่กล่องส าหรับ
งานประชุมและห้องส าหรับห้องโรงแรมท่ีหอพัก

6,000.00           5,751.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง
 จ ากัด

เพ่ือจัดเตรียมส าหรับห้องน้ า 
และห้องประชุม

PR2600061040003 2/4/2561

1054 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ ามันพนักงานเดิน
เอกสารของวิทยาลัย

400.00             400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เพ่ือจัดเตรียมส าหรับเติม
จักรยานยนต์ ของพนักงานเดิน
เอกสารของวิทยาลัย

PR2600061040002 2/4/2561

1055 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 2,000.00 1,570.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ ค่าจัดท าตรายาง 4 อัน PR2600061040008 2/4/2561

1056 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมเครุุืองปรับอากาศ 20,000.00 18,243.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
เคร่ืองปรับอากาศช ารุด ไม่เย็น
และน้ าหยด จึงได้แจ้งช่างเข้า
ด าเนินการซ่อมแซม

PR2600061040005 2/4/2561

1057 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสาร 47,937.00 47,937.00 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี ถ่ายเอกสาร ชีท และค่าเข้าเล่ม 
เพ่ือใช้เป็นส่ือในการเรียนการ
สอน

PR2600061040004 2/4/2561

1058 ขอความเห็นชอบในการจัดหากล้องวงจรปิด 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค กล้องวงจรปิด ท่ีหน้าลิฟท์ ช้ัน 4 PR2600061040013 2/4/2561

1059 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าด่ืม 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา

เพ่ือจัดเตรียมส าหรับบริการแก่
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต และ
ใช้บริการในงานประชุม

PR2600061040015 2/4/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1060 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

บริษัท แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติและ
เสนอแนะหนังสือเพ่ือใช้บริการ
ค้นคว้าในห้องสมุด

PR2600061040017 3/4/2561

1061 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ

20,000.00         13,653.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
เคร่ืองปรับอากาศช ารุด ไม่เย็น
และน้ าหยด จึงได้แจ้งช่างเข้า
ด าเนินการซ่อมแซม

PR2600061040016 3/4/2561

1062 ขคอวามเห็นชอบในการจัดหาเคร่ืองกรองน้ า 16,100.00 16,100.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เคร่ืองกรองน้ า ท่ีห้องปฏิบัติการ
ครัว อาคารหอพัก

PR2600061040027 5/4/2561

1063 ขอความเห็นชอบในการจัดหากระดานไวท์บอร์ด 13,482.00 13,482.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทคโนโลยี บอร์ด แอนด์ 
เซอร์วิส

หจก.เทคโนโลยี บอร์ด แอนด์ 
เซอร์วิส

เปล่ียนทดแทนของเดิมท่ีช ารุด PR2600061040028 5/4/2561

1064 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างบ ารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ

437,159.20 437,159.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
เคร่ืองปรับอากาศช ารุด ไม่เย็น
และน้ าหยด จึงได้แจ้งช่างเข้า
ด าเนินการซ่อมแซม

PO2600061040005 5/4/2561

1065 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ

22,127.60 22,127.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
เคร่ืองปรับอากาศช ารุด ไม่เย็น
และน้ าหยด จึงได้แจ้งช่างเข้า
ด าเนินการซ่อมแซม

PR2600061040040 10/4/2561

1066 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในส านักงาน 5,200.00           5,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) จัดเตรียมเพ่ือใช้ในส านักงาน PR2600061040045 17/4/2561

1067 ขอความเห็นชอบในการจัดหากระดาษ 45,903.00 45,903.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

จัดเตรียมส าหรับใช้ในส านักงาน
และบริการส าหรับนิสิต

PR2600061040049 19/4/2561

1068 ขอความเห็นชอบในการจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในโครงการ 80,300.00 80,300.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร สุวภาพกุล นายธนากร สุวภาพกุล กล้องถ่ายรูปส าหรับใช้ในการ
อบรม

PO2600061040006 19/4/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 เมษำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 เมษำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1069 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างผู้ปฏิบัติหน้าท่ีบริหาร 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัทรา สุวภาพกุล นางสาวสุภัทรา สุวภาพกุล เพ่ือช่วยปฏิบัติงานพัสดุเบ้ืองต้น 
เช่น จ่าย และให้ยืมพัสดุให้กับผู้
ขอเบิก ตรวจสต๊อกของท่ีระลึก 
ตรวจเช็คครุภัณฑ์ รวมถึงเขียน
เลขครุภัณฑ์

PO2600061040007 25/4/2561

1070 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างผู้ปฏิบัติหน้าท่ีงานบริหาร 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยมาภรณ์ เรืองประดิษฐ์ นางสาวปิยมาภรณ์ เรืองประดิษฐ์ เพ่ือช่วยปฏิบัติงานบริการ
วิชาการ เช่น จัดพิมพ์ และ
ประสานงานโครงการต่างๆ 
พร้อมท้ังด าเนินการ ด้าน
เอกสารต่างๆ ของผู้มาติดต่อ
ชาวต่างประเทศ ดูแลและ
ประสานงานต่างๆ เก่ียวกับ
เอกสารของผู้บริหาร

PO2600061040008 26/4/2561

1071 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างงานปรับปรุงห้งอาหารช้ัน
 1 อาคารวิทยาลัยนานาชาติ

983,000.00 983,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 ปรับปรุงเพ่ือให้บริหารจัดการ
ร้านค้าได้ง่ายข้ึน

PO2600061040009 27/4/2561

1072 ขอความเห็นชอบในการจัดหาของท่ีระลึก 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้พรีเม่ียม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้พรีเม่ียม จัดเตรียมส าหรับมอบให้แก่
บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา

PR2600061040094 30/4/2561
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