
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ  วรรัตน์ นายสราวุธ  วรรัตน์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061050112 11/5/2561

2 ขออนุมัติจัดเช่าห้องสัมมนา จ านวน 1 งาน 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์
 รีสอร์ท จ ากัด

บริษัท โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รี
สอร์ท จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061050111 11/5/2561

3 ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง 2 อัน 440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061050178 18/5/2561

4 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 6 กล่อง 21,740.00 21,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061050173 18/5/2561

5 ขออนุมัติจัดซ้ือผงหมึกสีด า จ านวน 1 ตลับ 4,718.70 4,718.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061050172 18/5/2561

6 ขออนุมัติจัดจ้างล้างท าความสะอาดและซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง

3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061050192 21/5/2561

7 ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนยางในรถจักรยานยนต์ ชบ.288 
จ านวน 1 เส้น

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง อู่แกละหาดวอน อู่แกละหาดวอน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061050190 21/5/2561

8 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดสังฆทาน 9 ชุด 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง แม่ประภาสังฆภัณฑ์ แม่ประภาสังฆภัณฑ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061050279 30/5/2561

9 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ HP Laserjet 2 กล่อง 5,890.00 5,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061050289 30/5/2561

10 ขออนุมัติจัดจ้างซักผ้ารับรอง 3 ชนิด 459.00 459.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061050288 30/5/2561

11 ขออนุมัติจัดเช่าห้องสัมมนา 1 งาน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061050284 30/5/2561

12 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 1,200.00        1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061050012 1/5/2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

หนา้ 1



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

13 จัดซ้ือกุญแจประตูบานสวิง จ านวน 4 ชุด 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ธนาภัทธอลูมิเนียม ธนาภัทธอลูมิเนียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061050026 1/5/2561

14 จัดซ้ือน้ ามันเบนซินแก๊สโซฮอล 95 และน้ ามันดีเซล เพ่ือ
ใช้เป็นส่วนผสมเคร่ืองพ่นหมอกควันและใช้เป็นเช้ือเพลิง
ก าจัดยุงลาย

1,990.00 1,990.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิศาลพานิชท่าใหม่ หจก.พิศาลพานิชท่าใหม่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061030060 1/5/2561

15 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้งานในห้องพักบริการอาคาร
ท่ีพักบุคลากร ช้ัน 8 และบ้านพักวิลล่า

9,980.00 9,980.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061040030 1/5/2561

16 จ้างตัดชุดเคร่ืองแบบช่างเทคนิค และผู้ปฏิบัติงานช่าง 
(นายศราวุธ หงษ์ทอง และนายวันมงคล ขุนจิต)

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิยะดา ร้านวิยะดา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061040031 1/5/2561

17 จ้างท าป้ายสต๊ิกเกอร์ข้อความ ''ขอแสดงความยินดี กับ
บัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2559, Congratulations''

1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิงค์ 2554 ร้านอิงค์ 2555 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061050001 1/5/2561

18 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องพักบริการ ช้ัน 8 อาคารท่ีพัก
บุคลากร จ านวน 9 รายการ

85,400.00 85,400.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรพงศ์ ธัญญารักษ์ นายภัทรพงศ์ ธัญญารักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061030063 1/5/2561

19 จ้างเหมาตัดหญ้าภายในมหาวิทยาลัยและด้านหน้า
มหาวิทยาลัย จ านวน 1 งาน

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุธารัตน์ ทัยอุบล น.ส. สุธารัตน์ ทัยอุบล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061040048 1/5/2561

20 จ้างเหมารถแมคโฮขนาดเล็ก PC-30 ขุดลอก , ถางป่า , 
ตกแต่งภูมิทัศน์บริเวณด้านหลังอาคารส านักงานอาคาร
สถานท่ีและบริเวณรอบสระน้ าด้านหลังโรงยิมเนเซ่ียม 
จ านวน 40 ช่ัวโมง

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชขจร เปรมชนม์ นายเดชขจร เปรมชนม์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061030066 1/5/2561

21 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศประจ าอาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์ จ านวน 12 เคร่ือง

29,200.00 29,200.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061030067 1/5/2561

หนา้ 2



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

22 จ้างเหมายานพาหนะ เพ่ือส่งคณาจารย์ฝ่ายอ่านรายช่ือ
บัณฑิต เข้าร่วมปฏิบัติหน้าท่ีอ่านรายช่ือบัณฑิต งานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2559 วันท่ี 7 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561

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

PR0208061050012 2/5/2561

23 จ้างเหมายานพาหนะ เพ่ือรับคณาจารย์ฝ่ายอ่านรายช่ือ
บัณฑิตกลับจากเข้าร่วมประชุมและอ่านรายช่ือบัณฑิต 
งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2559 วันท่ี 5 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561

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

PR0208061050011 2/5/2561

24 จ้างเหมายานพาหนะ เพ่ือรับคณาจารย์ฝ่ายอ่านรายช่ือ
บัณฑิต กลับจากการปฏิบัติหน้าท่ีอ่านรายช่ือบัณฑิต 
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2559 วันท่ี 8
 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

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

PR0208061050013 2/5/2561

25 จ้างเหมายานพาหนะ เพ่ือส่งคณาจารย์ฝ่ายอ่านรายช่ือ
บัณฑิตเข้าร่วมประชุมและอ่านรายช่ือบัณฑิต งาน
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2559 วันท่ี 3 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561

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

PR0208061050010 2/5/2561

26 จ้างซ่อมสายไฟฟ้าแรงสูง 22,000 V 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ ตันชัย นายอภิชาติ ตันชัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061050023 4/5/2561

27 ซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย จ านวน 2 เคร่ือง 
(มบ.จบ.53009003010003-4)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยู่เซ่งฮวด ร้านยู่เซ่งฮวด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061050024 4/5/2561

28 จัดซ้ือ Hard Disk External (2 TB) จ านวน 2 อัน 
ส าหรับใช้ส ารองข้อมูลแต่ละส่วนงานของหน่วย
ประชาสัมพันธ์

4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแอดไวท์ ร้านแอดไวท์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061050027 4/5/2561

29 จ้างท าธงคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ , คณะอัญ
มณี และคณะเทคโนโลยีทางทะเล ขนาด 96 x 70 ซม. 
จ านวน 3 ผืน

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิงค์ 2554 ร้านอิงค์ 2555 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061050035 7/5/2561

30 จ้างซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์หมายเลข
ทะเบียน 2768 จบ จ านวน 8 รายการ

3,570.00 3,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี 
จ ากัด

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061050038 7/5/2561

หนา้ 3



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

31 จ้างซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์หมายเลข
ทะเบียน 2768 จบ จ านวน 5 รายการ

9,090.00 9,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี 
จ ากัด

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061050039 7/5/2561

32 จ้างซ่อม TV LED HAIER บ้านพักรับรอง จ านวน 1 
เคร่ือง หมายเลขครุภัณฑ์ 580700901000006

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านด่วนสายฟ้า ร้านด่วนสายฟ้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061050030 7/5/2561

33 เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 
3720 จบ

1,395.00 1,395.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี 
จ ากัด

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061050040 7/5/2561

34 จ้างเหมาเปล่ียนดรอปเอาท์ฟิวส์คัทเอาท์ (Drop - out 
fuse cutout) หม้อแปลงระดับแรงดัน 33 kv

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ ตันชัย นายอภิชาติ ตันชัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208061050029 7/5/2561

35 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารจากเคร่ือง
ถ่ายเอกสารงานเอกสารต่างๆภายในกองบริหารวิทยา
เขตสระแก้ว

10,784.66 10,784.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061050006 1/5/2018

36 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมารถตู้ ไป-กลับ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว -มหาวิทยาลัย
บูรพา บางแสน ในวันท่ี 3 พ.ค. 2561

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย์ อัฒโน นายไพวัลย์ อัฒโน บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061050002 1/5/2018

37 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมารถตู้ ไป-กลับ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว -มหาวิทยาลัย
บูรพา บางแสน ในวันท่ี 8 พ.ค. 2561

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย์ อัฒโน นายไพวัลย์ อัฒโน บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061050003 1/5/2018

38 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาติดต้ังสายไฟฟ้า 
บริเวณศูนย์กิจกรรมนิสิต

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธี สีระสา นายเมธี สีระสา บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061050010 2/5/2018

39 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ 2,025.00 2,025.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีเรือนเคร่ืองเขียน ร้าน ศรีเรือนเคร่ืองเขียน สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209061050008 2/5/2018

40 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ 5,676.35 5,676.35 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า แสงทิพย์การไฟฟ้า สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209061050009 2/5/2018

41 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างท าความสะอาด 
อาคารชุด ดร.เสนาะ อูนากูล (บางแสน)

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุจรีย์ สุดศรี นางสาวนุจรีย์ สุดศรี บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061050011 3/5/2018

42 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมรถบัส หมายเลข
ทะเบียน 40-0520 ซบ

321.00 321.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวแมน จ ากัด บริษัท นิวแมน จ ากัด บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061050023 8/5/2018

หนา้ 4



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

43 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุส าหรับจัดโครงการ
สัมมนากลุ่มผู้น ากิจกรรมนิสิต ประจ าปี 2561

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209061050029 10/5/2018

44 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างตัดชุดยูนิฟอร์ม
พนักงานขับรถ จ านวน 5 ชุด

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปัทมา ดีสนธิกุล นางสาวปัทมา ดีสนธิกุล บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061050031 11/5/2018

45 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาซ่อมแซม 
อาคารชุดดร.เสนาะ อูนากูล (บางแสน)

8,859.60 8,859.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูมิภัทรพันธ์ 
2008

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูมิภัทรพันธ์ 2008 บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061050033 11/5/2018

46 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาซ่อมแซมระบบ
น้ าประปา อาคารชุดดร.เสนาะ อูนากูล (บางแสน)

4,308.89 4,308.89 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูมิภัทรพันธ์ 
2009

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูมิภัทรพันธ์ 2008 บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061050032 11/5/2018

47 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเคร่ืองเพ่ือเติมรถบัส
ปรับอากาศ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน
 จ ากัด

บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209061050035 11/5/2018

48 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเคร่ืองเพ่ือเติมรถบัส
ปรับอากาศ จ านวน 2 กระติก

1,240.00 1,240.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร 
จ ากัด

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209061050036 11/5/2018

49 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ 1,857.00 1,857.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีเรือนเคร่ืองเขียน ร้าน ศรีเรือนเคร่ืองเขียน สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209061050039 16/5/2018

50 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าซ่อมแซมรถบัส ทะเบียน 
40-0520 ชลบุรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง อู่ไมล์การช่าง อู่ไมล์การช่าง บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061050042 21/5/2018

51 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าทะเบียนหนังสือรับ 
จ านวน 10 เล่ม

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209061050043 23/5/2018

52 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ 751.00 751.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมส่วนบูติค ร้านสมส่วนบูติค สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209061050044 25/5/2018

53 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ ห้องพักอาจารย์ ไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์

3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง พุทธชาติซัพพลาย พุทธชาติซัพพลาย บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061050048 31/5/2018

54 ขออนุมัติซ้ือและเบิกค่าน้ ามันเช่ือเพลิง 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร 
จ ากัด

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209061050049 31/5/2018

55 จ้างเหมาซ่อมพัดลมโคจร 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรัฐชัย  แสงสี นายสุรัฐชัย  แสงสี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061050003 2/5/2561

หนา้ 5



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

56 จัดซ้ือวัสดุ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061050002 2/5/2561

57 จ้างเหมาซ่อมพัดลมโคจร 1,540.00 1,540.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรัฐชัย  แสงสี นายสุรัฐชัย  แสงสี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061050005 9/5/2561

58 จัดซ้ือวัสดุ 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061050010 15/5/2561

59 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 3 24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061050002 16/5/2561

60 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 4 13,803.00 13,803.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061050001 16/5/2561

61 จ้างเหมาซ่อมระบบไฟฟ้า 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี  เน่ืองจ านงค์ นางสาวสุมารี  เน่ืองจ านงค์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061050011 15/5/2561

62 จ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม 10,128.00 10,128.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แคซ่ี มลธิ น.ส. แคซ่ี มลธิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061050003 16/5/2561

63 จ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม 992.00 992.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061050017 16/5/2561

64 จ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม 1,681.00 1,681.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061050020 17/5/2561

65 จ้างเหมาตรวจเช็คและท าความสะอาดตู้อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

26,400.00 26,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์ นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061050004 22/5/2561

หนา้ 6



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

66 จ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม 6,844.00 6,844.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แคซ่ี มลธิ น.ส. แคซ่ี มลธิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061050026 25/5/2561

67 ขออนุมัติจ้างออกแบบดีไซน์และจัดท าข้อมูลท าเนียบ
บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

81,200.00 81,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน 
เพรส แอนด์ ซัพพลาย         ราคา
เสนอ 81,200 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน เพรส
 แอนด์ ซัพพลาย   ราคาจ้าง 81,200
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061050001 2/5/2561

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

ร้านสุภรณ์ทิพย์                ราคา
ซ้ือ 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061050012 10/5/2561

69 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสหศึกษา และบริเวณ
โดยรอบ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือน 
เมษายน - กันยายน พ.ศ. 2561 (เพ่ิมเติม)

16,060.00 16,060.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส           ราคาเสนอ 
16,060 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส          ราคาจ้าง 
16,060 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061050002 10/5/2561

70 ขออนุมัติจัดซ้ือแบตเตอร่ี รถยนต์ ย่ีห้อ MITSUBISHI (สี
ด า) TRITON DOLOS แบบดับเบ้ิลแค๊บ ทะเบียน ขฉ 
1404 ลบุรี

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน D.D. แบตเตอร่ี         ราคา
เสนอ 2,700 บาท

ร้าน D.D. แบตเตอร่ี          ราคาซ้ือ
 2,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061050019 15/5/2561

71 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงาน คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

8,310.78 8,310.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)    
                  ราคาเสนอ 
8,310.78 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)      
                 ราคาซ้ือ 8,310.78 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061050053 21/5/2561

72 ขออนุมัติค่าปะยางนอกรถยนต์ ทะเบียน ขฉ 1404 
ชลบุรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนยางยนต์               
ราคาเสนอ 400 บาท

ร้านพัฒนยางยนต์            ราคาซ้ือ
 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061050058 22/5/2561

73 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ช่างของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

10,750.00 10,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด, บริษัท สยามโกลบอลเฮ้อส์ 
จ ากัด, ร้านจาน 2 บาท และ
ร้านเคดี ชลบุรี            ราคา
เสนอ 10,750 บาท

บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด,
 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้อส์ จ ากัด, 
ร้านจาน 2 บาท และร้านเคดี ชลบุรี 
 ราคาซ้ือ 10,750 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061050059 23/5/2561

74 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคล 
ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ   ราคา
เสนอ 10,500 บาท

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ  ราคาจ้าง
 10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061050066 24/5/2561

หนา้ 7



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

75 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 14,800.00 14,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ   
ราคาเสนอ 14,800 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 14,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061050003 24/5/2561

76 ขออนุมัติจัดซ้ือเบญจรงค์โถ (โครงการเปิดประสบการณ์
ต่างแดน ส าหรับนิสิตหลักสูตรรัฐรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาการปกครองท้องถ่ิน ณ กรุงพนมเปญ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา วันท่ี 5-8 มิ.ย. 61)

840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา   
                       ราคาเสนอ 840
 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา     
                    ราคาซ้ือ 840 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061050062 24/5/2561

77 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ 
ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ    
ราคาเสนอ 9,500 บาท

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคา
จ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061050060 24/5/2561

78 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้างานประชาสัมพันธ์
 ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา  แก้วแหวน          
ราคาเสนอ 10,500 บาท

นายบูรพา  แก้วแหวน     ราคาจ้าง 
10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061050061 24/5/2561

79 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (โครงการเปิด
ประสบการณ์ต่างแดน ส าหรับนิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถ่ิน ณ 
กรุงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชา วันท่ี 5-8 มิ.ย. 2561)

8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  แร่เพชร              
ราคาเสนอ 8,800 บาท

นายสุชาติ  แร่เพชร         ราคาจ้าง
 8,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061050068 24/5/2561

80 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์
 ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

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

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ   ราคาจ้าง 
10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061050071 25/5/2561

81 ขออนมัุติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และงานภาควิชานิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

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

นางสาวลักษณารีย์ สุริศร   ราคาจ้าง
 10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061050070 25/5/2561

82 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061050008 1/5/2561

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

PR0206061050004 1/5/2561

หนา้ 8



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

84 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดฟโดรนแมพเปอร์ จ ากัด บริษัท เดฟโดรนแมพเปอร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061050009 1/5/2561

85 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง มี ไอเดีย ดีไซน์ แอนด์ ปร้ินต้ิง มี ไอเดีย ดีไซน์ แอนด์ ปร้ินต้ิง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061050007 1/5/2561

86 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือปรอทวัดไข้ 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ที เพอร์เฟ็คช่ัน จ ากัด บริษัท เอส ที เพอร์เฟ็คช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061050011 1/5/2561

87 ขอจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061050002 1/5/2561

88 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ.จีเนียส จ ากัด บริษัท เอส.เอ.จีเนียส จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061050017 1/5/2561

89 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 15,620.00 15,620.00 เฉพาะเจาะจง พิชญาผ้าม่าน พิชญาผ้าม่าน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061050026 1/5/2561

90 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061050001 1/5/2561

91 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดฟโดรนแมพเปอร์ จ ากัด บริษัท เดฟโดรนแมพเปอร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061050029 3/5/2561

92 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรีรถยก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรีรถยก เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061050052 4/5/2561

93 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061050049 4/5/2561

หนา้ 9



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

94 ขออนุมัติเบิกเงินค่ารับรองการประชุมและค่าตอบแทนฯ 6,650.00 6,650.00 เฉพาะเจาะจง พูล คอฟฟ่ี พูล คอฟฟ่ี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061050139 16/5/2561

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

PR0206061050169 18/5/2561

96 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือของท่ีระลึก 62,060.00 62,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภัคประวีร์ ภูวการทอ บริษัท ภัคประวีร์ ภูวการทอ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206061050171 18/5/2561

97 ขออนุมัติจ้างออกแบบดีไซน์และจัดท าข้อมูลท าเนียบ
บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

81,200.00 81,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน 
เพรส แอนด์ ซัพพลาย         ราคา
เสนอ 81,200 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน เพรส
 แอนด์ ซัพพลาย   ราคาจ้าง 81,200
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061050001 2/5/2561

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

ร้านสุภรณ์ทิพย์                ราคา
ซ้ือ 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061050012 10/5/2561

99 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสหศึกษา และบริเวณ
โดยรอบ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือน 
เมษายน - กันยายน พ.ศ. 2561 (เพ่ิมเติม)

16,060.00 16,060.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส           ราคาเสนอ 
16,060 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส          ราคาจ้าง 
16,060 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061050002 10/5/2561

100 ขออนุมัติจัดซ้ือแบตเตอร่ี รถยนต์ ย่ีห้อ MITSUBISHI (สี
ด า) TRITON DOLOS แบบดับเบ้ิลแค๊บ ทะเบียน ขฉ 
1404 ลบุรี

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน D.D. แบตเตอร่ี         ราคา
เสนอ 2,700 บาท

ร้าน D.D. แบตเตอร่ี          ราคาซ้ือ
 2,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061050019 15/5/2561

101 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงาน คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

8,310.78 8,310.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)    
                  ราคาเสนอ 
8,310.78 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)      
                 ราคาซ้ือ 8,310.78 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061050053 21/5/2561

102 ขออนุมัติค่าปะยางนอกรถยนต์ ทะเบียน ขฉ 1404 
ชลบุรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนยางยนต์               
ราคาเสนอ 400 บาท

ร้านพัฒนยางยนต์            ราคาซ้ือ
 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061050058 22/5/2561

หนา้ 10



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

103 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ช่างของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

10,750.00 10,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด, บริษัท สยามโกลบอลเฮ้อส์ 
จ ากัด, ร้านจาน 2 บาท และ
ร้านเคดี ชลบุรี            ราคา
เสนอ 10,750 บาท

บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด,
 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้อส์ จ ากัด, 
ร้านจาน 2 บาท และร้านเคดี ชลบุรี 
 ราคาซ้ือ 10,750 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061050059 23/5/2561

104 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคล 
ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ   ราคา
เสนอ 10,500 บาท

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ  ราคาจ้าง
 10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061050066 24/5/2561

105 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 14,800.00 14,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ   
ราคาเสนอ 14,800 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 14,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061050003 24/5/2561

106 ขออนุมัติจัดซ้ือเบญจรงค์โถ (โครงการเปิดประสบการณ์
ต่างแดน ส าหรับนิสิตหลักสูตรรัฐรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาการปกครองท้องถ่ิน ณ กรุงพนมเปญ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา วันท่ี 5-8 มิ.ย. 61)

840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา   
                       ราคาเสนอ 840
 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา     
                    ราคาซ้ือ 840 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061050062 24/5/2561

107 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ 
ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ    
ราคาเสนอ 9,500 บาท

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคา
จ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061050060 24/5/2561

108 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้างานประชาสัมพันธ์
 ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา  แก้วแหวน          
ราคาเสนอ 10,500 บาท

นายบูรพา  แก้วแหวน     ราคาจ้าง 
10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061050061 24/5/2561

109 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (โครงการเปิด
ประสบการณ์ต่างแดน ส าหรับนิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถ่ิน ณ 
กรุงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชา วันท่ี 5-8 มิ.ย. 2561)

8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  แร่เพชร              
ราคาเสนอ 8,800 บาท

นายสุชาติ  แร่เพชร         ราคาจ้าง
 8,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061050068 24/5/2561

110 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์
 ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

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

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ   ราคาจ้าง 
10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061050071 25/5/2561

หนา้ 11



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

111 ขออนมัุติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และงานภาควิชานิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

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

นางสาวลักษณารีย์ สุริศร   ราคาจ้าง
 10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061050070 25/5/2561

112 ขอซ้ือฟิวเจอร์บอร์ด 260.00           260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด มีสินค้าท่ีดีมีคุณภาพ PR0500061050002 2/5/2561

113 ขอซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ CANON รุ่น IR 
7105

74,900.00       74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอีสเทิร์น ก๊อปป้ี จ ากัด บริษัท ไทยอีสเทิร์น ก๊อปป้ี จ ากัด เป็นบริษัทท่ีมีคุณภาพ PO0500061050002 3/5/2561

114 ขอซ้ือกระดาษช าระ 69,978.00       69,978.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

เป็นบริษัทท่ีมีคุณภาพ PO0500061050001 3/5/2561

115 ขอซ้ือของท่ีระลึก(โล่เชิดชูเกียรติ) 3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเสียงศักด์ิบล๊อค ร้านเสียงศักด์ิบล๊อค มีสินค้าท่ีดีมีคุณภาพ PR0500061050023 3/5/2561

116 ขอซ่อมเคร่ือง VISUALIZER 2,500.00        2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุชัย อิเล็กทรอนิกส์ ร้านสุชัย อิเล็กทรอนิกส์ มีบริการท่ีดีมีคุณภาพได้รับ
มาตรฐาน

PR0500061050024 3/5/2561

117 ขอจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 651,500.00     651,500.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

PO0500061050003 15/5/2561

118 ขอเช่าเรือ-โครงการพัฒนาและศึกษาดูงานบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30,000.00       30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัวร์สีรุ้ง จ ากัด บริษัท ทัวร์สีรุ้ง จ ากัด เป็นบริษัทท่ีมีคุณภาพ มีการ
บริการท่ีดี

PO0500061050006 21/5/2561

119 ขอเช่ารถตู้เดินทางภายในเกาะ-โครงการพัฒนาและ
ศึกษาดูงานบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

60,000.00       60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัวร์สีรุ้ง จ ากัด บริษัท ทัวร์สีรุ้ง จ ากัด เป็นบริษัทท่ีมีคุณภาพ มีการ
บริการท่ีดี

PO0500061050005 21/5/2561

120 ขอเช่าห้องประชุม-โครงการพัฒนาและศึกษาดูงาน
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25,000.00       25,000.00 เฉพาะเจาะจง KACHA RESORT & SPA, KOH 
CHANG

KACHA RESORT & SPA, KOH 
CHANG

มีการบริการท่ีดี PO0500061050007 21/5/2561

121 ขอเช่ารถบัสปรับอากาศ-โครงการพัฒนาและศึกษาดู
งานบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

56,000.00       56,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญมี จันทร์เฉล่ีย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญมี จันทร์เฉล่ีย เป็นบริษัทท่ีมีคุณภาพ มีการ
บริการท่ีดี

PO0500061050004 21/5/2561

122 ขอจ้างเหมาบริการโครงการสัมนาทางวิชาการและศึกษา
ดูงาน

245,920.00     245,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัชไลฟ์ ทราเวล แอนด์ เอ
เยนซ่ี จ ากัด

บริษัท ทัชไลฟ์ ทราเวล แอนด์ เอ
เยนซ่ี จ ากัด

มีบริการท่ีดี มีคุณภาพเป็นท่ี
ยอมรับ

PO0500061050008 22/5/2561

123 ขอจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 4,620.00        4,620.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ มีบริการท่ีดี ราคาถูก PR0500061050082 28/5/2561

หนา้ 12



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

124 ขอซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารเอ4  80แกรม 222,025.00     222,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด์ จี ออฟฟิศ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท พี แอนด์ จี ออฟฟิศ ซัพพลาย
 จ ากัด

เป็นบริษัทท่ีมีสินค้าคุณภาพได้
มาตรฐานและราคาถูก

PO0500061050010 31/5/2561

125 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวรฦทัย ทิพินันท์ 4,000.00 นางวรฦทัย ทิพินันท์ 4,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050002 1/5/2561

126 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,850.00 3,850.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
3,839.00

นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,839.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050005 1/5/2561

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

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050004 1/5/2561

128 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็ครถยนต์ตามระยะการ
ใช้งาน

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ 1,551.50 ส.อารยยางยนต์ 1,551.50 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050006 1/5/2561

129 ขออนุมัติจัดซ้ือเปลโยกส าหรับเด็กทารก 20,947.25 20,947.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนทรัพย์ภัทรโชค จ ากัด 
20,947.25

บริษัท ธนทรัพย์ภัทรโชค จ ากัด 
20,947.25

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061050002 2/5/2561

130 ขออนุมัติจัดซ้ือไม้ประดับ 9,050.00 9,050.00 เฉพาะเจาะจง บ้านลายไผ่ 9,050.00 บ้านลายไผ่ 9,050.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050010 2/5/2561

131 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 2 ขวด 11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
11,556.00

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
11,556.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061050003 2/5/2561

132 ขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง kalaya florist 5,000.00 kalaya florist 5,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050011 2/5/2561

133 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานท่ี 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist 4,000.00 Kalaya Florist 4,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050008 2/5/2561

134 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าป้ายไวนิล 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล ทรัพย์พูล 1,600.00 นายอรรถพล ทรัพย์พูล 1,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050012 2/5/2561

135 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050018 3/5/2561

136 ขออนุมัติซ้ือหนังสือส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 5,138.00 5,138.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.บี.ฟอร์บุ๊คส์ (ปทุมธานี) 
จ ากัด 5,138.00

บริษัท พี.บี.ฟอร์บุ๊คส์ (ปทุมธานี) 
จ ากัด 5,138.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050017 3/5/2561

137 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050023 3/5/2561

138 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สุกัญญา จีนเมือง 1,000.00 สุกัญญา จีนเมือง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050028 3/5/2561

หนา้ 13



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

139 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 3,300.01 3,300.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
3,300.01

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
3,300.01

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050016 3/5/2561

140 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 5,932.00 5,932.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
5,932.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
5,932.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050015 3/5/2561

141 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050020 3/5/2561

142 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050021 3/5/2561

143 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050024 3/5/2561

144 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050026 3/5/2561

145 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 300.00 ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050027 3/5/2561

146 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 300.00 ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050031 3/5/2561

147 ขออนุมัติซ้ือหนังสือส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 821.00 821.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 821.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 821.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050019 3/5/2561

148 ขออนุมัติซ้ือหนังสือส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 990.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 990.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050025 3/5/2561

149 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050022 3/5/2561

150 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 30,980.00 30,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน nok-toto 30,980.00 ร้าน nok-toto 30,980.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061050004 4/5/2561

151 ขออนุมัติซ้ือหนังสือส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 315.00 315.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 315.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 315.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050054 4/5/2561

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

PR0400061050040 4/5/2561

153 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050041 4/5/2561

หนา้ 14



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

154 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย 1,000.00

ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย 1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050042 4/5/2561

155 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรพรรณ สุทธิเรือง 
1,000.00

นางสาวแพรพรรณ สุทธิเรือง 
1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050043 4/5/2561

156 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 960.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 960.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050047 4/5/2561

157 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050058 4/5/2561

158 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรพรรณ สุทธิเรือง 
1,000.00

นางสาวแพรพรรณ สุทธิเรือง 
1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050060 4/5/2561

159 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050045 4/5/2561

160 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 281.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 281.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050046 4/5/2561

161 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050048 4/5/2561

162 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050050 4/5/2561

163 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050059 4/5/2561

164 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050061 4/5/2561

165 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050062 4/5/2561

166 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 632.00 632.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนการพิมพ์ 632.00 บางแสนการพิมพ์ 632.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050052 4/5/2561

167 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
4,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
4,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050064 9/5/2561

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

PO0400061050006 10/5/2561

หนา้ 15



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

169 ขออนุมัติปรับปรุงโรงจอดรถบัสและรถยนต์ผู้บริหาร 660,000.00 660,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 
660,000.00

หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 
660,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061050007 10/5/2561

170 ขออนุมัติซ้ือแบตเตอร์ร่ีเคร่ืองส ารองไฟ 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท 
จ ากัด 1,260.00

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด
 1,260.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050070 10/5/2561

171 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหารและวัสดุเช้ือเพลิง 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
2,303.00

นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 2,303.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050069 10/5/2561

172 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรพรรณ สุทธิเรือง 
1,000.00

นางสาวแพรพรรณ สุทธิเรือง 
1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050085 11/5/2561

173 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรพรรณ สุทธิเรือง 
1,000.00

นางสาวแพรพรรณ สุทธิเรือง 
1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050089 11/5/2561

174 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรพรรณ สุทธิเรือง 
1,000.00

นางสาวแพรพรรณ สุทธิเรือง 
1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050090 11/5/2561

175 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 400.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 400.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050088 11/5/2561

176 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050084 11/5/2561

177 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050086 11/5/2561

178 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 300.00 ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050087 11/5/2561

179 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
6,000.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
6,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050075 11/5/2561

180 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดและดูแลพืชสวน
บริเวณรอบอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (สัญญาแก้ไข
เพ่ิมเติม)

59,048.00 59,048.00 ประมูลด้วย
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ตามหลักเกณฑ์
ท่ี
กระทรวงการคลัง
ก าหนด

บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 59,048.00 บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 59,048.00 เสนอราคาต่ าสุด และไม่เกิน
วงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061050011 30/5/2561

หนา้ 16



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

181 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 3,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050091 15/5/2561

182 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
โครงการ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 1,500.00 เอ็ม-เอส โฆษณา 1,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050106 16/5/2561

183 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าอุปกรณ์ประกอบการ
อบรม

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ธนายุทธ สมหวัง 4,500.00 ธนายุทธ สมหวัง 4,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050104 16/5/2561

184 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 5,500.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 5,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050105 16/5/2561

185 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

PR0400061050102 16/5/2561

186 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
1,791.00

นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 1,791.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050103 16/5/2561

187 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าโปสเตอร์ แบบ Rollup 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 25,000.00 เอ็ม-เอส โฆษณา 25,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061050008 16/5/2561

188 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าคู่มือประกอบการอบรม 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 200.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050122 17/5/2561

189 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าไวนิล 270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง ไฉไลการพิมพ์ 270.00 ไฉไลการพิมพ์ 270.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050124 17/5/2561

190 ขออนุมัติซ่อมตู้เย็น 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหนุ่ยเคร่ืองเย็น 3,000.00 ร้านหนุ่ยเคร่ืองเย็น 3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050126 17/5/2561

191 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,491.98

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,491.98

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050123 17/5/2561

192 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
1,000.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050120 17/5/2561

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

PR0400061050121 17/5/2561

194 ขออนุมัติจัดซ้ือหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 1,349.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 1,349.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050128 21/5/2561

195 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานท่ี 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist 4,000.00 Kalaya Florist 4,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050141 21/5/2561

หนา้ 17



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

196 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็คระบบปรับอากาศ
รถยนต์ตามระยะเวลาการใช้งาน

9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส  
9,250.00

จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส  
9,250.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050132 21/5/2561

197 ขออนุมัติซ้ือแถบหมวกและเข็ม 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกชพร หอมทอง 5,000.00 นางกชพร หอมทอง 5,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050140 21/5/2561

198 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรพรรณ สุทธิเรือง 
1,000.00

นางสาวแพรพรรณ สุทธิเรือง 
1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050139 21/5/2561

199 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 3,940.00 3,940.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
3,940.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
3,940.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050142 21/5/2561

200 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็คระบบ
เคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ตามระยะการใช้งาน

11,150.00 11,150.00 เฉพาะเจาะจง จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 
11,150.00

จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 
11,150.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061050009 21/5/2561

201 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าโล่รางวัล 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ศรีชลสปอร์ต 3,000.00 ศรีชลสปอร์ต 3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050152 22/5/2561

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

PR0400061050153 22/5/2561

203 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 14,854.95 14,854.95 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 14,854.95 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 14,854.95 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061050010 22/5/2561

204 ขออนุมัติซ้ือดอกไม้ติดหน้าอก 9,250.00 9,250.00 เฉพาะเจาะจง รภีส์วรีญ์ เท่ียงทันพร 9,250.00 รภีส์วรีญ์ เท่ียงทันพร 9,250.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050151 22/5/2561

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
3,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050157 22/5/2561

206 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
2,909.00

นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 2,909.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050155 22/5/2561

207 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองแต่งกายของการแสดง 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นางกชพร หอมทอง 1,600.00 นางกชพร หอมทอง 1,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050154 22/5/2561

208 ขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 530.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 530.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050164 23/5/2561

209 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
1,500.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
1,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050163 23/5/2561

210 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานท่ี 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist 4,000.00 Kalaya Florist 4,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050160 23/5/2561

หนา้ 18



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

211 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ไฉไลการพิมพ์ 1,000.00 ไฉไลการพิมพ์ 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050161 23/5/2561

212 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ไฉไลการพิมพ์ 1,000.00 ไฉไลการพิมพ์ 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050162 23/5/2561

213 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรพรรณ สุทธิเรือง 
1,000.00

นางสาวแพรพรรณ สุทธิเรือง 
1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050167 24/5/2561

214 ขออนุมัติซ้ือวัสดุในการจัดกิจกรรม 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 273.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 273.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050165 24/5/2561

215 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จ ากัด 
2,400.00

บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จ ากัด 
2,400.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050166 24/5/2561

216 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 2,880.00 ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 2,880.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050168 24/5/2561

217 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 2,840.00 2,840.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
2,840.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
2,840.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050169 25/5/2561

218 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
1,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050172 28/5/2561

219 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ นายจ านงค์ ญาติเจริญ ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050171 28/5/2561

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
2,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050194 30/5/2561

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

PR0400061050177 30/5/2561

222 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 2,910.00 2,910.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
2,909.00

นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 2,909.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050189 30/5/2561

223 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,351.97

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,351.97

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050176 30/5/2561

224 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสาวิตรี จีระยา 2,000.00 นางสาวสาวิตรี จีระยา 2,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050205 31/5/2561

225 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง นางนริศรา จันทร์ขาว 6,300.00 นางนริศรา จันทร์ขาว 6,300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050206 31/5/2561
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เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
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ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐ
โภคิน 6,300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061050207 31/5/2561

227 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาตู้อบลมร้อน (Hot
 Air Oven) หมายเลข 6630-272-1/45

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050004 1/5/2018

228 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาตู้อบลมร้อน (Tray
 Dry) หมายเลข 6630-127-1/38

8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซอร์วิส เทคโนโลยีพลัส 
จ ากัด

บริษัท เซอร์วิส เทคโนโลยีพลัส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050003 1/5/2018

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

2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจอาร์พี เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เจอาร์พี เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050002 1/5/2018

230 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเตาเผา 4,788.25 4,788.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจอาร์พี เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เจอาร์พี เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050006 1/5/2018

231 วัสดุอ่ืน 2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส 
จ ากัด

บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050001 1/5/2018

232 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองมือวัดทางเคมีไฟฟ้า 415,935.00 415,935.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จ ากัด บริษัท เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061050001 1/5/2018

233 วัสดุอ่ืน 8,110.00 8,110.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง,ร้านพร้อม
พรรณเซอร์วิส,นายกิตติพันธ์  
วงศ์วัฒนพงษ์

หจก.วงศ์ทรายทอง,ร้านพร้อมพรรณ
เซอร์วิส,นายกิตติพันธ์  วงศ์วัฒนพงษ์

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050007 1/5/2018

234 วัสดุอ่ืน 9,720.00 9,720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์อิเล็คทริค ร้านกฤษณ์อิเล็คทริค ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050009 1/5/2018

235 ค่าจ้างเหมาบริการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061040178 1/5/2018

236 ค่าซ่อมแซม 840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยบางแสน,นายธนพัฒ  
ทองบุญรอด

ร้านน้อยบางแสน,นายธนพัฒ  ทอง
บุญรอด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050010 1/5/2018

237 วัสดุอ่ืน 7,806.00 7,806.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์อิเล็คทริค ร้านกฤษณ์อิเล็คทริค ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050008 1/5/2018

238 ขออนุมัติจ้างก่อสร้างหลังคาอาคารสโมสรนิสิต 408,000.00 408,000.00 เฉพาะเจาะจง โหน่ง เจริญก่อสร้าง โหน่ง เจริญก่อสร้าง ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061050002 2/5/2018

239 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 44,084.00 44,084.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061050008 3/5/2018

240 ขออนุมัติจ้างซ่อมปิเปตอัตโนมัติ 24,984.50 24,984.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061050003 2/5/2018
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241 วัสดุอ่ืนๆ 4 รายการ 7,222.50 7,222.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050016 2/5/2018

242 หมึกเคร่ืองพิมพ์ HP Leserjet 6,120.00 6,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050026 2/5/2018

243 เคร่ืองCO2 Incubator 6630-399-1/45 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050029 2/5/2018

244 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4120-001-25/46 16,071.40 16,071.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061050004 2/5/2018

245 ซ่อมเคร่ืองวัดความเป็นกรดด่าง 560800419000004 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุปกรณ์และเคมี
วิจัย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุปกรณ์และเคมี
วิจัย

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061050005 2/5/2018

246 วัสดุ 9,830.00 9,830.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์อิเล็คทริค ร้านกฤษณ์อิเล็คทริค ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050040 2/5/2018

247 วัสดุอืน 3,805.00 3,805.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา,
นางมาลี เลิศวรวิวัฒน์,บจก.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา,นาง
มาลี เลิศวรวิวัฒน์,บจก.บัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050022 2/5/2018

248 ค่าเช่าเก้าอ้ี 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  เท่งเจียว นายสุเทพ  เท่งเจียว ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050042 2/5/2018

249 ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์ 5315003010384 3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050031 2/5/2018

250 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050014 2/5/2018

251 ขออนุมัติปร๊ินสี + เคลือบ 1,392.00 1,392.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน SP PRINT ร้าน SP PRINT ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050019 2/5/2018

252 ขออนุมัติจ้างซักผ้าเช็ดมือ (ส าหรับการเรียนการสอน
ปฏิบัติการ)

806.00 806.00 เฉพาะเจาะจง นางนวพร พงษ์ไพโรจน์ นางนวพร พงษ์ไพโรจน์ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050012 2/5/2018

253 ขอซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061050012 3/5/2018

254 ขออนุมัตซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 8 รายการ (เคร่ืองแก้ว+สารเคมี) 20,546.14 20,546.14 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061050014 3/5/2018

255 วัสดุอ่ืนๆ 1 รายการ (สายน้ าดี) 470.80 470.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050068 3/5/2018

หนา้ 21



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

256 ค่าบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ 
คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.บูรพา

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050069 3/5/2018

257 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 23,925.20 23,925.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง (ไทย
แลนด์) จ ากัด

บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง (ไทยแลนด์)
 จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061050010 3/5/2018

258 ขออนุมัติซ้ือวัสดุโครงการนิสิตชิดคุณธรรม 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง สเถียร มณีเติม, บริษัทสยามแมค
โครจ ากัด (มหาชน), เซ็นทรัลฟู้ดรี
เทรล,

สเถียร มณีเติม, บริษัทสยามแมค
โครจ ากัด (มหาชน), เซ็นทรัลฟู้ดรี
เทรล,

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050067 3/5/2018

259 ขออนุมัติซ่อมตู้ปลอดเช้ือ 39,643.50 39,643.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์โฟล แคลลิเบรช่ัน จ ากัด บริษัท แอร์โฟล แคลลิเบรช่ัน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061050013 3/5/2018

260 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050063 3/5/2018

261 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟายน์สเปค จ ากัด บริษัท ฟายน์สเปค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061050009 3/5/2018

262 ค่าบริการทดสอบและวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง XRD 4,850.00 4,850.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050066 3/5/2018

263 ขออนุมัติจ้าง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริวรรณ เตจ๊ะ นางสาวศิริวรรณ เตจ๊ะ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050075 9/5/2018

264 วัสดุอ่ืน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050076 9/5/2018

265 ค่าเช่ารถบัส 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีราชาทัวร์ บจก.ศรีราชาทัวร์ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050078 9/5/2018

266 ค่าเชารถบัส 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ศรีราชาทัวร์ บจก.ศรีราชาทัวร์ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050077 9/5/2018

267 ค่าซ่อมแซม 46,640.00 46,640.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061050015 9/5/2018

268 วัสดุอ่ืนๆ 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050092 10/5/2018

269 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 2,563.72 2,563.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050112 11/5/2018

270 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 3,350.00 3,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050111 11/5/2018

หนา้ 22



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

271 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 4,440.00 4,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด, กฤษณ์ อีเลคทริค, ร้าน
เจียบฮวด, บริษัท บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด, ไถ่เส็ง, ร้านประโยชน์
การไฟฟ้า, นานาบรรจุภัณฑ์

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด, กฤษณ์ อีเลคทริค, ร้านเจียบ
ฮวด, บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด, ไถ่เส็ง, ร้านประโยชน์การ
ไฟฟ้า, นานาบรรจุภัณฑ์

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050096 11/5/2018

272 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 8,035.70 8,035.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050095 11/5/2018

273 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางนันทิกา  ทุมมัย,นางแจ่มจันทร์
  ฉกรรจ์

นางนันทิกา  ทุมมัย,นางแจ่มจันทร์  
ฉกรรจ์

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050102 11/5/2018

274 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 3,950.00 3,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050108 11/5/2018

275 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050097 11/5/2018

276 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณ์ อีเลคทริค กฤษณ์ อีเลคทริค ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050110 11/5/2018

277 วัสดุอ่ืน 9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง นางพรภินันท์  นิธิโรจน์ชลิตา นางพรภินันท์  นิธิโรจน์ชลิตา ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050093 11/5/2018

278 ขออนุมัติซ้ือ 10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยวิกตอร่ี เท
รดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยวิกตอร่ี เทรด
ด้ิง

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061050016 11/5/2018

279 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 5,243.00 5,243.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050120 16/5/2018

280 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050119 16/5/2018

281 ขออนุมัติซ้ือวัสดุปัญาหาพิเศษ 1,506.00 1,506.00 เฉพาะเจาะจง ข้าวโอ๊ตก๊อปป้ี, บริษัทบัณฑิตสเต
เนอร่ีจ ากัด,ร้านเอสเอสเซอร์วิส
แอนด์ซัพพลาย, สดใสก๊อปป้ี, ร้าน
ถ่ายคล่อง

ข้าวโอ๊ตก๊อปป้ี, บริษัทบัณฑิตสเต
เนอร่ีจ ากัด,ร้านเอสเอสเซอร์วิส
แอนด์ซัพพลาย, สดใสก๊อปป้ี, ร้าน
ถ่ายคล่อง

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050117 16/5/2018

282 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 39,483.00 39,483.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซายน์ติฟิค  เคมี
คอล  ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซายน์ติฟิค  เคมี
คอล  ซัพพลาย

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061050017 16/5/2018

หนา้ 23



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

283 ขออนุมัติซ้ือ 2,524.00 2,524.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, 
สดใสก็อปป้ี, บัณฑิตเอกสาร, ร้าน
ถ่ายคล่อง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, 
สดใสก็อปป้ี, บัณฑิตเอกสาร, ร้าน
ถ่ายคล่อง

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050118 16/5/2018

284 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ร้านมารดา ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050122 16/5/2018

285 ขออนุมัติซ้ือ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050116 16/5/2018

286 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050125 17/5/2018

287 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 3,473.22 3,473.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050130 17/5/2018

288 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 56,902.60 56,902.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยวิกตอร่ี เท
รดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยวิกตอร่ี เทรด
ด้ิง

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061050020 17/5/2018

289 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 87,486.41 87,486.41 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซายน์ติฟิค  เคมี
คอล  ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซายน์ติฟิค  เคมี
คอล  ซัพพลาย

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061050019 17/5/2018

290 ค่าซ่อมแซม 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050138 17/5/2018

291 วัสดุวิทยาศาสตร์ 14,498.50 14,498.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061050018 17/5/2018

292 วัสดุอ่ิน 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050135 17/5/2018

293 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช  สุทธิเรือง นายไพรเดช  สุทธิเรือง ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050124 17/5/2018

294 วัสดุอ่ืนๆ 481.50 481.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050137 17/5/2018

295 วัสดุอััินๆ 3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี,ซีลลอส 
อาร์ต ดีไซน์

บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี,ซีลลอส 
อาร์ต ดีไซน์

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050142 18/5/2018

296 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากัด บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050178 21/5/2018

297 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน  ฮะสุน นายระพิน  ฮะสุน ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050176 21/5/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

298 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 3 รายการ 3,185.39 3,185.39 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050182 21/5/2018

299 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 4 รายการ 3,359.80 3,359.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050184 21/5/2018

300 ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน 90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061050021 21/5/2018

301 วัสดุอ่ืนๆ-อุปกรณ์ให้อากาศในน้ า จ านวน 10 ตัว 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร ร้านท้ายตลาดการเกษตร ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050181 21/5/2018

302 วัสดุอ่ืน 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท บจก.แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050177 21/5/2018

303 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา-เคร่ืองพีซีอาร์ 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050185 21/5/2018

304 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 9 รายการ 18,400.00 18,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061050022 21/5/2018

305 ขออนุมัติซ้ือคอยเย็นระบบชิลเลอร์ ขนาด 42000 บีทียู 
จ านวน 4 ชุด

374,500.00 374,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รังษีอีเล็คทริค จ ากัด บริษัท รังษีอีเล็คทริค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061050023 22/5/2018

306 วัสดุอ่ืนๆ-หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050187 22/5/2018

307 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 2 รายการ 10,914.00 10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061050025 22/5/2018

308 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนดร๊อบ 22 KV และ ฟิวส์แรงสุง 25K 4,441.57 4,441.57 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน 
ชลบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน ชลบุรี ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050183 22/5/2018

309 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ 24,620.00 24,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.อี. ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เอส.อี. ซัพพลาย จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061050030 23/5/2018

310 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 9 รายการ 33,148.60 33,148.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061050029 23/5/2018

311 เคร่ืองพิมพ์เอกสาร ครุภัณฑ์เลขท่ี 561500201000040 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050194 23/5/2018

312 วัสดุอ่ืน 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ST APPLIANCE ร้าน ST APPLIANCE ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050193 23/5/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
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ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

313 วัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิป
เม้นท์ จ ากัด

บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050195 23/5/2018

314 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา-ตู้อบ 42,372.00 42,372.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีเล็คตริค เซอร์วิส ดีไวซ์ 
จ ากัด

บริษัท อีเล็คตริค เซอร์วิส ดีไวซ์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061050028 23/5/2018

315 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา-เตาเผา 28,355.00 28,355.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จ ากัด บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061050026 23/5/2018

316 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 4,387.00 4,387.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050243 24/5/2018

317 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 7 รายการ 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกัลยา ฟอริส,ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ร้านกัลยา ฟอริส,ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050242 24/5/2018

318 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 4,461.90 4,461.90 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.ซี.เอส. ซีนอน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.ซี.เอส. ซีนอน ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050239 24/5/2018

319 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จ ากัด บริษัท ไอโครเทค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061050032 24/5/2018

320 ค่าบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ 
คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.บูรพา

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050213 24/5/2018

321 วัสดุอ่ืน 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง นางพรพินันท์ นิธิโรจน์ชลิตา นางพรพินันท์ นิธิโรจน์ชลิตา ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050211 24/5/2018

322 วัสดุอ่ืน 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061050031 24/5/2018

323 ขอซ้ือวัสดุ 8 รายการ 7,936.00 7,936.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ArduinoChonburi ร้าน ArduinoChonburi ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050208 24/5/2018

324 ขอซ้ือวัสดุ 4 รายการ 4,050.00 4,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050209 24/5/2018

325 ขอซ้ือวัสดุ 28 รายการ 4,447.39 4,447.39 เฉพาะเจาะจง ร้าน ArduinoChonburi ร้าน ArduinoChonburi ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050210 24/5/2018

326 ขอซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 9,440.00 9,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050212 24/5/2018

327 ขออนุมัติซ้ือ 1,917.00 1,917.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ีจ ากัด, สุ
กัญญา  จีนเมือง

บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ีจ ากัด, สุ
กัญญา  จีนเมือง

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050217 24/5/2018

หนา้ 26



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

328 ขออนุมัติซ้ือ 1,527.00 1,527.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ีจ ากัด, 
สดใสก็อปป้ี

บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ีจ ากัด, 
สดใสก็อปป้ี

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050236 24/5/2018

329 ขออนุมัติซ้ือ 1,375.00 1,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ีจ ากัด, 
สดใสก็อปป้ี, สุกัญญา จีนเมือง, 
สดใสก็อปป้ี

บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ีจ ากัด, 
สดใสก็อปป้ี, สุกัญญา จีนเมือง, 
สดใสก็อปป้ี

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050214 24/5/2018

330 ขออนุมัติซ้ือ 763.00 763.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ีจ ากัด, 
สดใสก็อปป้ี

บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ีจ ากัด, 
สดใสก็อปป้ี

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050216 24/5/2018

331 ขออนุมัติซ้ือ 832.00 832.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ีจ ากัด, สุ
กัญญา  จีนเมือง

บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ีจ ากัด, สุ
กัญญา  จีนเมือง

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050232 24/5/2018

332 ขออนุมัติซ้ือ 1,146.00 1,146.00 เฉพาะเจาะจง สุกัญญา จีนเมือง, สดใสก็อปป้ี, 
เอ็นเอ็นอีซ่ีปร้ินท์

สุกัญญา จีนเมือง, สดใสก็อปป้ี, เอ็น
เอ็นอีซ่ีปร้ินท์

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050215 24/5/2018

333 ขออนุมัติซ้ือ 1,167.00 1,167.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ีจ ากัด,
ร้านถ่ายคล่อง

บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ีจ ากัด,ร้าน
ถ่ายคล่อง

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050227 24/5/2018

334 ขออนุมัติซ้ือ 1,282.00 1,282.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ีจ ากัด, 
สดใสก็อปป้ี

บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ีจ ากัด, 
สดใสก็อปป้ี

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050224 24/5/2018

335 ขออนุมัติซ้ือ 1,759.00 1,759.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, 
บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ี จ ากัด,
ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส, ร้านปิย
นุช  บุญชู

สหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, บริษัท
บัณฑิตสเตชันเนอร่ี จ ากัด,ร้าน
พร้อมพรรณเซอร์วิส, ร้านปิยนุช  
บุญชู

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050263 25/5/2018

336 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน  ฮะสุน นายระพิน  ฮะสุน ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050265 25/5/2018

337 ขออนุมัติซ้ือ 2,272.00 2,272.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, 
สดใสก็อปป้ี, บัณฑิตเอกสาร, ร้าน
ถ่ายคล่อง, ร้านพร้อมพรรณ 
เซอร์วิส, SP Print, บริษัทบัณฑิตส
เตชันเนอร่ี

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, 
สดใสก็อปป้ี, บัณฑิตเอกสาร, ร้าน
ถ่ายคล่อง, ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส
, SP Print, บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ี

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050260 25/5/2018

338 ขออนุมัติซ้ือ 1,033.00 1,033.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ีจ ากัด, 
สดใสก็อปป้ี, มายก็อปป้ี, บริษัท 
ไอทีซิต้ีจ ากัด

บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ีจ ากัด, 
สดใสก็อปป้ี, มายก็อปป้ี, บริษัท ไอ
ทีซิต้ีจ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050251 25/5/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

339 ขออนุมัติซ้ือ 2,908.00 2,908.00 ตกลงราคา BANCOM SHOP, บริษัทบัณฑิตส
เตชันเนอร่ีจ ากัด, สดใสก็อบป้ี, 
บริษัท ไอทีซิต้ีจ ากัด, ร้านถ่ายคล่อง

BANCOM SHOP, บริษัทบัณฑิตสเต
ชันเนอร่ีจ ากัด, สดใสก็อบป้ี, บริษัท 
ไอทีซิต้ีจ ากัด, ร้านถ่ายคล่อง

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050262 25/5/2018

340 ขออนุมัติซ้ือ 1,495.00 1,495.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, 
บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ี จ ากัด,
มายก็อปป้ี

สหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, บริษัท
บัณฑิตสเตชันเนอร่ี จ ากัด,มายก็อปป้ี

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050247 25/5/2018

341 ขออนุมัติซ้ือ 1,369.00 1,369.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาฯ, แอลเคก๊อปป้ี, 
บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ีจ ากัด

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ, แอลเคก๊อปป้ี, 
บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ีจ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050264 25/5/2018

342 ขออนุมัติซ้ือ 4,470.60 4,470.60 เฉพาะเจาะจง หจก.คณิศร, กมล ฉิมพาลี, ธนาดล,
 ไถ่เส็ง, กุญแจทอง, ไพรเวชวัสดุ , 
จานชามบางแสน,บริษัทบัณฑิตส
เตชันเนอร่ี, บริษัท โปรแอคทีฟ 
จ ากัด

หจก.คณิศร, กมล ฉิมพาลี, ธนาดล, 
ไถ่เส็ง, กุญแจทอง, ไพรเวชวัสดุ , 
จานชามบางแสน,บริษัทบัณฑิตสเต
ชันเนอร่ี, บริษัท โปรแอคทีฟ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050261 25/5/2018

343 ขออนุมัติจ้างเหมาบ ารุงรักษากล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน

706,200.00 706,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เครส นาโนโซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เครส นาโนโซลูช่ัน (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061050033 28/5/2018

344 ค่าซ่อมแซมบ ารุ่งรักษา 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภาคภูมิโปรเฟสช่ันนัล โปร
ดักส์ จ ากัด

บริษัท ภาคภูมิโปรเฟสช่ันนัล โปร
ดักส์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061050034 30/5/2018

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

PR0600061050280 31/5/2018

346 ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600061050279 31/5/2018

347 ขอจัดซ้ือของท่ีระลึก 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวนิดา ร้านวนิดา เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061050003 2/5/2018

348 ขอจัดจ้างท าเอกสารประชาสัมพันธ์ในการจัดท า
โครงการวิจัย บางสร้อย -บางประกง วิถีพลังภูมิปัญญา
ร่วมสมัยวัฒนธรรม  3  น้ า

118,770.00 118,770.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินทวีกิจ พร้ินต้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินทวีกิจ พร้ินต้ิง เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PO0800061050002 4/5/2018

349 ขอจัดซ้ือเส้นพลาสติกเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ในสาขาเซรามิกส์

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเรปแรป จ ากัด บริษัท สยามเรปแรป จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061050008 2/5/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

350 ขอจัดซ้ือของท่ีระลึกมอบให้กับวิทยากร ๅในการจัดท า
โครงการกิจกรรมการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้
ประกอบ รายวิชา 63225659 แนวโน้มส าหรับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน BEGINDY DESIGN STUDIO ร้าน BEGINDY DESIGN STUDIO เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061050006 3/5/2018

351 ขอจ้างเหมาบริการถบัสปรับอากาศไป-กลับ อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี วันท่ี 9-10 มีนาคม 2561

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางราตรี มีสุข นางราตรี มีสุข เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061050005 3/5/2018

352 ขอจ้างท าป้ายไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย 
บางปลาสร้อย - บางประกง

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061050021 4/5/2018

353 ขอจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ สาขาเซรามิกส์ 17,976.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเตปวัน จ ากัด บริษัท สเตปวัน จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061050058 11/5/2018

354 ขอจัดซ้ือน้ ามัน ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง  บ.บางจากกรีนเนท จ ากด  บ.บางจากกรีนเนท จ ากด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061050056 11/5/2018

355 ขอจัดจ้างท าตรายาง 490.00 490.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061050057 11/5/2018

356 ขอจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ เพ่ือพานิสิตเดินทาง
ไปเปิดงาน โครงการ Art Thesis Exhibition 2018 ณ  
ศูนย์การค้าริเวอร์ซิต้ี กทม.

8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061050061 18/5/2018

357 ขอจ้างเหมาบริการรถหกล้อ  เพ่ือใช้ในการเดินทางไป
ติดต้ังผลงาน ในการจัดท าโครงการ Art Thesis 
Exhibition 2018

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอิทธินพ  โพธ์ิทอง นายอิทธินพ  โพธ์ิทอง เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061050062 18/5/2018

358 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการท างานและซ่อมแซมระบบ
น้ าประปาและแสงไฟในคณะศิลปกรรมศาสตร์

17,178.85 17,178.85 เฉพาะเจาะจง ร้าน  เอส.เค.ฮาร์ดแวร์ ร้าน  เอส.เค.ฮาร์ดแวร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061050083 23/5/2018

359 ขอจ้างซ่อมแซมลิฟ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061050082 23/5/2018

360 ขอจัดซ้ือหมึก เพ่ือใช้ในการจัดถ่ายเอกสารและจัดท างาน
ในส านักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

17,400.00 17,400.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061050067 23/5/2018

361 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุมิตร์  เกตุโฉม นายสุมิตร์  เกตุโฉม เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061050080 23/5/2018

362 ขอจ้างเหมาสูบส่ิงปฏิกูล (ดิน) บริเวณอาคารเซรามิกส์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพร  สิทธิพร นายสมพร  สิทธิพร เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061050065 23/5/2018

หนา้ 29



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

363 ขอจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศสาขาจิตรกรรม 500 บาท
 ,สาขาเซรามิกส์  1,500 บาท ห้องเรียน ป.เอก 2,500 
บาท

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสบายแอร์แสนสุข ร้านสบายแอร์แสนสุข เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061050086 24/5/2018

364 ขอจัดซ้ือของท่ีระลึกมอบให้กับ คณะวิจิตรศิลป์  ม.
เชียงใหม่ท่ีมาขอศึกษาดูงานการจัดการงานสนับสนุน
วิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวนิดา ร้านวนิดา เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061050087 28/5/2018

365 ขออนุมัติจ้างซ่อมเก้าอ้ีห้องประชุมใหญ่ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาพร แสงสว่าง (4,500 
บาท)

นางสาวนิภาพร แสงสว่าง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0803061050009 17/5/2018

366 ขออนุมัติจัดซ้ือหลอดไฟสปอร์ตไลท์ 1500W เพ่ือส่อง
สว่างห้องนิทรรศการหมุนเวียน

270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านไถ่เส็ง (270 บาท) ร้านไถ่เส็ง (270 บาท) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0803061050007 17/5/2018

367 ขออนุมัติจัดซ้ือหลอดไฟ Philips PAR30/75W 220V 15,750.00 15,750.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค (15,750 บาท) นิวทาวน์ เทคนิค (15,750 บาท) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0803061050008 17/5/2018

368 ขอเสนอจัดท าเอกสารรายงานประจ าปีงบประมาณ 
2559 และรายงานประจ าปี 2560 เพ่ือเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงาน ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

3,777.00        3,777.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสดใส ก๊อบป้ี ร้านสดใส ก๊อบป้ี มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061050001 1/5/2561

369 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ HP Laserjet M506dn เพ่ือ
ส าหรับจัดพิมพ์เอกสารราชการต่าง ๆ ภายในส านักงาน
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

17,800.00       17,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061050007 2/5/2561

370 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ ส าหรับใช้ปร้ินเอกสาร
ราชการต่าง ๆ ภายในส านักงานภาควิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

2,400.00        2,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061050002 2/5/2561

371 ขออนุมัติซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera TK174 เพ่ือใช้
จัดพิมพ์เอกสารราชการต่าง ๆ ภายในส านักงานคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

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

PR0900061050006 2/5/2561

หนา้ 30



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

372 ขอเสนอซ้ือซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส เพ่ือป้องกันข้อมูลใน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของคณะศึกษาศาสตร์ จากภัย
คุกคามทางคอมพิวเตอร์

48,899.00       48,899.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

บริษัท แอ็กทีฟมีเดีย (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061050003 2/5/2561

373 ขอเสนอซ้ือไม้ตีฆ้องวงใหญ่หนังควาย เพ่ือน ามาใช้สอน
นิสิตตีฆ้องวงใหญ่ ของสาขาวิชาการสอนนาฎยสังคีต 
ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์

2,400.00        2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ อุปราโภ นายอภิชาติ อุปราโภ สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061050037 10/5/2561

374 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ภาควิชาบัณฑิตศึกษา
นานาชาติฯ เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศไม่เย็น 
จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ

3,723.60        3,723.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061050039 10/5/2561

375 ขอเสนอจ้างท าคู่มือปฏิบัติการสอนและแบบประเมิน
นิสิตปฏิบัติการสอน เพ่ือใช้แจกโรงเรียนปฏิบัติการสอน 
นิสิตปฏิบัติการสอน ครูพ่ีเล้ียง อาจารย์นิเทศก์ เพ่ือ
ประเมินผลนิสิต

35,952.00       35,952.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061050038 10/5/2561

376 ขอเสนอซ้ือกระดาษ A4 80g เพ่ือส าหรับให้หน่วยงาน
ต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา เบิกวัสดุใช้ใน
หน่วยงานส าหรับใช้ถ่ายเอกสารและปร้ินเอกสาร
ราชการต่าง ๆ

38,400.00       38,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061050041 15/5/2561

377 ขอเสนอซ่อมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา
 คณะศึกษาศาสตร์ เน่ืองจากเปิดเคร่ืองไม่ติด ไฟไม่เข้า 
จ าเป็นต้องเปล่ียนอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า AC Adapter 
180w ให้ใช้งานได้ตามปกติ

7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061050042 15/5/2561

378 ขอเสนอซ้ืออุปกรณ์ท าสวน ไม้กวาด เพ่ือใช้ในการท า
ความสะอาดสวน และบริเวณรอบตึกของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

640.00           640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้ีฮวดสุน ร้านล้ีฮวดสุน สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061050043 16/5/2561

379 ขอเสนอจ้างเหมาเดินสาย RGB ยาว 10 เมตร ศูนย์เทค
โนฯ ห้อง QS1-205 เพ่ือแก้ปัญหาสัญญาณภาพท่ีออก
จากคอมพิวเตอร์ไปยังโปรเจ็คเตอร์สีเพ้ียน

1,177.00        1,177.00 เฉพาะเจาะจง ซียูดิจิตอลซัพพลาย ซียูดิจิตอลซัพพลาย มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061050051 21/5/2561

หนา้ 31



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

380 ขอเสนอซ่อมเก้าอ้ีท างานของศูนย์เทคโนฯ คณะ
ศึกษาศาสตร์ เลขครุภัณฑ์ 7110-006-003-1/50 
เน่ืองจากช ารุด ปรับสูง ต่ า ไม่ได้ จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้
ใช้งานได้ตามปกติ

500.00           500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061050053 21/5/2561

381 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองฉายภาพ Visualizer 2 เคร่ือง เพ่ือ
แก้ปัญหา Visualizer เปิดไม่ติด จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้
ใช้งานได้ตามปกติ

1,819.00        1,819.00 เฉพาะเจาะจง ซียูดิจิตอลซัพพลาย ซียูดิจิตอลซัพพลาย มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061050049 21/5/2561

382 ขอเสนอซ้ือน้ ายาล้างจานและฟองน้ าตาข่าย ส าหรับใช้
ท าความสะอาดอุปกรณ์ในห้องครัว ส านักงานคณบดีช้ัน
 2 คณะศึกษาศาสตร์

850.00           850.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอกชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด

บ.เอกชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061050060 22/5/2561

383 ขออนุมัติจัดท าวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปี
ท่ี 13 ฉบับท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 เพ่ือเผยแพร่และใช้
ประโยชน์ทางวิชาการ

24,000.00       24,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061050063 23/5/2561

384 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล 91 เพ่ือใช้เติมรถพ่วงข้าง
ของคณะฯ ไปรับส่งเอกสาร และเติมเคร่ืองตัดหญ้า 2 
เคร่ืองของคณะศึกษาศาสตร์ ในการท าสวนของคณะ
ศึกษาศาสตร์

1,000.00        1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061050062 23/5/2561

385 ขอเสนอซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้จัดท าเอกสารข้อมูลส าหรับการ
ตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต
ตามสภาพจริงจากคุรุสภา ในวันท่ี 1 มิ.ย. 61

2,690.00        2,690.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061050077 25/5/2561

386 ขอเสนอซ้ือของท่ีระลึก กระเช้าอาหารทะเลแห้ง เพ่ือ
มอบให้กับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการ
ผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงจากคุรุสภา 7 
ท่าน ในวันท่ี 1 มิ.ย.61 ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

8,400.00        8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐ์ศดิ วัฒนชัย นายณัฐ์ศดิ วัฒนชัย สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900061050093 28/5/2561

387 ขอเสนอจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เพ่ือจัดท าเอกสาร
ข้อมูลส าหรับการตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและ
มาตรฐานบัณฑิตตามสภาพจริงจากคุรุสภา วันท่ี 1 มิ.ย.
61 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

13,350.00       13,350.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์ นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061050092 28/5/2561

หนา้ 32



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

388 ขอเสนอท าป้ายไวนิลโครงการ เพ่ือใช้ประกอบการท า
กิจกรรมและประชุมนิเทศติดตามโรงเรียนเครือข่าย 
จ านวน 15 โรงเรียน ในโครงการการเสริมสร้าง
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ฯ ระยะท่ี 3 ระหว่าง
เดือน มิย.-กค.61

10,500.00       10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061050099 30/5/2561

389 ขอซ้ือแปรงทาสีขอบทางและใช้ในกิจกรรมต่างๆของ
มหาวิทยาลัย

749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061050013 1/5/2561

390 ขอซ้ืออุปกรณ์ส าหรับอ านวยความสะดวกในงาน
พระราชทานปริญญาบัตร

61,632.00 61,632.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061040311 1/5/2561

391 ขอซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ขจ-9857 ชลบุรี เน่ืองจาก
ไฟหน้าขาดจึงขอเปล่ียนไฟหน้าดวงไฟใหญ่ข้างซ้าย

374.50 374.50 เฉพาะเจาะจง หจก. จ๋ิวมอเตอร์แมช หจก. จ๋ิวมอเตอร์แมช ราคา PR0206061050005 1/5/2561

392 จ้างเช่ารถ JCB เพ่ือปรับท่ีจอดรถบริเวณลานกิจกรรม
ด้านหลังคณะวิศวกรรมศาสตร์

16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรเชษฐ์  นิลงาม นายสุรเชษฐ์  นิลงาม ราคา PR0206061050010 1/5/2561

393 ปรับปรุงรางระบายน้ าพ้ืนลานจอดรถอาคารส านักงาน
อธิการบดี

114,700.00 114,700.00 เฉพาะเจาะจง โหน่ง เจริญก่อสร้าง โหน่ง เจริญก่อสร้าง ราคา PO0206061050002 1/5/2561

394 จ้างซ่อมเก้าอ้ีทรงยาว 22,700.00 22,700.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคา PR0206061050020 2/5/2561
395 จ้างทาสีขอบทางและตีเส้นแบ่งช่องจราจร(บริเวณถนน

ด้านหน้ามหาวิทยาลัยถึงถนนด้านหน้า หอประชุมธ ารง 
บัวศรี)

269,618.00 269,618.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มะโนม่ัน การ
โยธา

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มะโนม่ัน การโยธา ราคา PO0206061050005 2/5/2561

396 ซ่อมรถจักรยานยนต์ 1กร-1479 ชลบุรี 1,060.00 1,060.00 เฉพาะเจาะจง นายสมกิจ  คลังสมบัติ นายสมกิจ  คลังสมบัติ ราคา PR0206061050127 15/5/2561
397 ซ้ือขาแขวนทีวีเพ่ือทดแทนของเดิมท่ีช ารุด 690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไถ่เส็ง ร้าน ไถ่เส็ง ราคา PR0206061050125 15/5/2561
398 ซ่อมรถจักรยานยนต์ 1กร-1480 ชลบุรี 920.00 920.00 เฉพาะเจาะจง นายสมกิจ  คลังสมบัติ นายสมกิจ  คลังสมบัติ ราคา PR0206061050126 15/5/2561
399 จ้างติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือค านวณค่าใช้ไฟฟ้าแก่

หน่วยงานท่ีขอใช้บริการ ห้อง 603 อาคาร 50 ปี
26,108.00 26,108.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 ราคา PO0206061050020 23/5/2561

400 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศระบบชิลเลอร์ อาคาร
หอประชุมธ ารง บัวศรี

44,191.00 44,191.00 เฉพาะเจาะจง หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์
เซอร์วิส

หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์
เซอร์วิส

ราคา PO0206061050018 23/5/2561

401 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องอาหารช้ัน2 อาคาร50ปี 14,937.20 14,937.20 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PO0206061050019 23/5/2561

402 ขอซ้ือถุงขยะด าและกาวร้อน ส าหรับใช้ในงานช่าง งาน
สวน ในงานกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย

3,231.40 3,231.40 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061050160 17/5/2561

หนา้ 33



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

403 ขอซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป ส าหรับซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด
เป็นหลุม เป็นบ่อ ไม่เรียบ บริเวณต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา

9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061050159 17/5/2561

404 ขอซ้ือเทปผ้า ส าหรับใช้ในงานยานพาหนะกองอาคาร
สถานท่ี

380.00 380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ราคา PR0206061050161 17/5/2561

405 ขอซ้ือเบรคเกอร์สแควดี 32A 3Phase ส าหรับซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าของห้องประชุม 512 ส านักงานอธิการบดี

1,580.00 1,580.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PR0206061050185 20/5/2561

406 ขอเช่ารถขุดดิน JCB ส าหรับขุดท่อเมนประปาบริเวณ
ศูนย์จีนฯ เพ่ือซ่อมแซมระบบประปา

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรเชษฐ์  นิลงาม นายสุรเชษฐ์  นิลงาม ราคา PR0206061050184 20/5/2561

407 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน นง-4308 ชลบุรี เน่ืองจากเช็ค
ระยะ 10,000 กิโลเมตร

2,775.58 2,775.58 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

ราคา PR0206061050182 20/5/2561

408 ขอซ้ือไส้ปากกา LR7-C 1,320.00 1,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคา PR0206061050183 20/5/2561

409 ขอเปล่ียนยางรถยนต์ ทะเบียน กร 6153 ชลบุรี 17,400.00 17,400.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ ราคา PR0206061050181 20/5/2561
410 ขอซ่อมโปรเจคเตอร์ NEC ห้อง KB-309 อาคารเฉลิม

พระเกียรติ60ปี
28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกัลยาณมิตร 48 ร้านกัลยาณมิตร 48 ราคา PO0206061050026 30/5/2561

411 ขอซ่อมรถยนต์ 40-0497 ชลบุรี 13,046.51 13,046.51 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206061050027 30/5/2561

412 ขอจ้างปรับปรุงอาคารหอศิลปะและวัฒนธรรมภาค
ตะวันออก

2,990,000.00 2,990,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท อนุรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท อนุรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ราคา PO0206061050025 30/5/2561

413 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน ผร-5818 ชลบุรี 2,561.05 2,561.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

ราคา PR0206061050282 30/5/2561

414 ขอซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคา PR0206061050291 30/5/2561
415 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า

จัดพิมพ์ใบรับรองผลการเรียนภาษาไทย
93,090.00 93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิวัฒนา การพิมพ์ แอนด์ 

ซัพพลาย จ ากัด
บริษัท วิวัฒนา การพิมพ์ แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

PO0206061050009 15/5/2018

416 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิเงินค่าท าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศ

9,790.50 9,790.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด PR0206061050209 23/5/2018

417 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ

6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด PR0206061050222 23/5/2018

หนา้ 34



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

418 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าไส้กรอง 4,840.00        4,840.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล PR0206061050116 11/5/2018

419 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลแสดงความยินดีกับบัณฑิต
ท่ีส าเร็จการศึกษา

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061050001 2/5/2018

420 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ 
ย-3924 เดือน พ.ค 2561

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061050002 2/5/2018

421 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ ย-3924 2,090.00 2,090.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพฑูรย์มอเตอร์ ร้านไพฑูรย์มอเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061050006 3/5/2018

422 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมรถตู้ ทะเบียน นค-5927 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างโจ อู่ช่างโจ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061050008 3/5/2018

423 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ ามันเคร่ือง,กรองเคร่ือง,หัวเช้ือ รถ
ตู้ทะเบียน นง-4230

1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างโจ อู่ช่างโจ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061050007 3/5/2018

424 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061050009 3/5/2018

425 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองป๊ัมดูดตัวอย่างอากาศ 12,942.72 12,942.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จ ากัด บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061050021 4/5/2018

426 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเอกสารประกอบโครงการปัจฉิม
นิเทศนิสิตสาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย ช้ันปีท่ี 4

6,745.00 6,745.00 เฉพาะเจาะจง นางสมหญิง  ศรีเหรัญ นางสมหญิง  ศรีเหรัญ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061050024 9/5/2018

427 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ช้ัน
ปีท่ี 4

275.00 275.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061050025 9/5/2018

หนา้ 35



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

428 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างพิมพ์ไวนิล โครงการปัจฉิมนิสิต
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ช้ัน
ปีท่ี 4

930.00 930.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ONE DESIGN ร้าน ONE DESIGN เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061050023 9/5/2018

429 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปล่ียนสาย Sensor และ แจ็ค 
เคร่ืองวัดความเข้มแสงสว่าง

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ 
จ ากัด

บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061050043 15/5/2018

430 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปล่ียนหน้าจอเคร่ืองวัดเสียงปริมาณ
สะสม

4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ 
จ ากัด

บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061050042 15/5/2018

431 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตรวจเช็คซ่อมและสอบเทียบ เคร่ือง
ช่ังทศนิยม 5 ต าแหน่ง

19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จ ากัด บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061050044 15/5/2018

432 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถตู้ เข้าร่วมประชุมและ
น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพภา  จันทร์ขาว นายนพภา  จันทร์ขาว เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061050066 17/5/2018

433 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเคร่ืองเสียง โครงการปัจฉิมนิเทศ
 นิสิตระดับปริญญาตรี รุ่นท่ี 22 ปีการศึกษา 2560

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเท
นเมนท์ จ ากัด

บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเทนเมนท์
 จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061050060 17/5/2018

434 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโปสเตอร์น าเสนอผลงานวิชาการ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061050064 17/5/2018

435 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าโปสเตอร์น าเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ''มศว วิจัย'' คร้ังท่ี 11

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061050065 17/5/2018

436 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าโปสเตอร์น าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัย คร้ังท่ี 9

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061050063 17/5/2018

437 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าเอกสารสรุปโครงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในองค์กรท้องถ่ิน 2

729.00 729.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061050062 17/5/2018

หนา้ 36



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

438 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าเล่มส่งพ้ืนท่ี โคีงการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในองค์กรท้องถ่ิน 2

11,881.00 11,881.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร  บุญชู นายพลากร  บุญชู เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061050061 17/5/2018

439 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาท าความสะอาด เพ่ิมเติม 24,508.00 24,508.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.
เอส.ซี.กรุ๊ป จ ากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.
เอส.ซี.กรุ๊ป จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO1000061050001 28/5/2018

440 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม รายวิชา 
730408 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ 1

2,720.00 2,720.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน SP PRINT ร้าน SP PRINT เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061050083 24/5/2018

441 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เอกสารการ
ประชุมภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข

520.00 520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061050082 24/5/2018

442 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าโปสเตอร์น าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000061050084 25/5/2018

443 จัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จ านวน 11.99 ลิตร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงค์ทรายทอง               
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

หจก. วงค์ทรายทอง               
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061050010 4/5/2018

444 จัดซ้ือน้ ามันดีเซล จ านวน 130 ลิตร 3,680.30 3,680.30 เฉพาะเจาะจง หจก. วงค์ทรายทอง              
ราคาท่ีเสนอ 3,680.30 บาท

หจก. วงค์ทรายทอง              
ราคาท่ีเสนอ 3,680.30 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061050017 10/5/2018

445 จัดซ้ือหลอดไฟ Philips 3u 11w cool daylight จ านวน
 12 หลอด

1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สะสม                          
ราคาท่ีเสนอ 1,440.00 บาท

ร้าน สะสม                       ราคาท่ี
เสนอ 1,440.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061050018 10/5/2018

446 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook Dell Vostro
 2421 จ านวน 1 เคร่ือง

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 4,500.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 4,500.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061050027 17/5/2018

447 จัดซ้ือตลับหมึกโทนเนอร์ HP LaserJet Por 200 color
 จ านวน 4 กล่อง

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

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

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061050002 17/5/2018

448 จัดซ้ือแบตเตอร่ี Notebook Dell Vostro V131 จ านวน
 1 ช้ิน

3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 3,745.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 3,745.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061050028 18/5/2018

หนา้ 37



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

449 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ 10,019.36 10,019.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 10,019.36 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 10,019.36 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061050003 21/5/2018

450 จัดซ้ือหมึกพิมพ์ CF280XC HP 80X Black Toner For 
 Pro 400 M401d /M401dn  จ านวน 1 กล่อง

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

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

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061050041 23/5/2018

451 จัดซ้ือวัสดุ จ านวน 2 รายการ 2,560.00 2,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง                            
ราคาท่ีเสนอ 2,560.00 บาท

ร้านไถ่เส็ง                            
ราคาท่ีเสนอ 2,560.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061050047 25/5/2018

452 จัดซ้ือวัสดุ จ านวน 2 รายการ 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง                            
ราคาท่ีเสนอ 1,050.00 บาท

ร้านไถ่เส็ง                            
ราคาท่ีเสนอ 1,050.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061050051 28/5/2018

453 จัดซ้ือแบตเตอร่ี Notebook Dell Vostro 3350 จ านวน
 1 ช้ิน

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 3,500.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 3,500.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061050052 31/5/2018

454 ซ้ือไส้กรองน้ า 1,830.00 1,830.00 เฉพาะเจาะจง บ้านกรองน้ า บ้านกรองน้ า ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061050028 3/5/2018
455 จ้างพิมพ์ใบประกาศนียบัตรและปกใบประกาศนียบัตร 20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮ่โกะ เพรส จ ากัด บริษัท โฮ่โกะ เพรส จ ากัด มีความช านาญ PO1300061050001 3/5/2018

456 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงวีเพาเวอร์ ไนโตรพลัส 95จ านวน 14 
ลิตร ทะเบียน 1 กพ 2337 ชลบุรี

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061050024 3/5/2018

457 ซ้ือหมึกพิมพ์ 83 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061050050 15/5/2018

458 ซ้ือหมึกพิมพ์ 36 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061050049 15/5/2018

459 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงน้ ามันเบนซิน 95 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061050052 15/5/2018
460 ซ้ือฟิลม์แฟ๊กพานาโซนิค 3 ม้วน 3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา นางสาวนัยนา ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061050051 15/5/2018
461 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 83 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061050048 15/5/2018

462 จ้างเปล่ียนน้ ามันเคร่ืองและชุดปะเก็นฝาสูบของรถยนต์
ตู้ทะเบียน นค 7341 ชบ.

4,012.50 4,012.50 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง มีความช านาญ PR1300061050053 15/5/2018

463 จ้างถ่ายเอกสาร 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300061050055 15/5/2018
464 ซ้ือน้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาถูพ้ืน 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร บ.สยามแม็คโคร ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061050046 15/5/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

465 ซ้ือกระดาษช าระ กระดาษเช็ดมือ สบู่เหลวล้างมือ 8,881.00 8,881.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061050047 15/5/2018

466 จ้างเปล่ียนหม้อน้ ารถตู้พร้อมอุปกรณ์และค่าแรง 
ทะเบียนนค 7341 ชบ.

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง มีความช านาญ PO1300061050002 15/5/2018

467 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300061050060 18/5/2018
468 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์Epson ด า  กระดาษการ์ดสี 896.00 896.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด PR1300061050063 22/5/2018

469 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300061050065 23/5/2018
470 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300061050079 25/5/2018
471 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิพม์ 79 เอ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061050078 25/5/2018

472 จ้างเหมาอ่านบทความ 8 รายการ 9,620.00 9,620.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา นางสาวขนิษฐา มีความช านาญ PR1300061050091 31/5/2018
473 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 12 เอ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061050089 31/5/2018

474 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ จ านวน ๒๔ เล่ม

3,662.40        3,662.40 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 3,662.40 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง
 3,662.40 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1500061050033 22/5/2561

475 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์เพ่ือรับส่ง
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

1,000.00        1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิระ พันธุมวนิช/ราคาท่ีเสนอ 
1,000 บาท

นายศิระ พันธุมวนิช/ราคาท่ีจ้าง 
1,000 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1500061050034 22/5/2561

476 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ ห้องส านักงานช้ัน ๒ และห้อง
คอมพิวเตอร์

26,900.00       26,900.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนทร์ แสงเดือน/ราคาท่ี
เสนอ 26,900 บาท

นายชานนทร์ แสงเดือน/ราคาท่ีจ้าง 
26,900 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1500061050036 25/5/2561

477 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ จ านวน ๑๒ เล่ม

1,980.00        1,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 1,980 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง
 1,980 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1500061050035 25/5/2561

478 ขออนุมัติช้ือน้ ามันรถจักรยานยนต์และหนังสือพิมพ์ 1,180.00 1,180.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวละเอียด ตันสุริวงศ์ และ 
ร้านเกษากร

นางสาวละเอียด ตันสุริวงศ์ และ ร้าน
เกษากร

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061050001 1/5/2018

หนา้ 39



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

479 ขออนุมัติค่าตกแต่งซุ้ม ''โครงการซุ้มแสดงความยินดีแก่
บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2560''

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ไถ่เส็ง, ค.ประภัสสร, ไพรเวชค้า
วัสดุ, บัณฑิตสเตช่ันนารี 
และกฤษณ์ อิเลคทริค

ไถ่เส็ง, ค.ประภัสสร, ไพรเวชค้าวัสดุ,
 บัณฑิตสเตช่ันนารี และ กฤษณ์ 
อิเลคทริค

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061050002 1/5/2018

480 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ''โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ
 ประจ าปี 2561''

37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์ นายลือชา สมวิทย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061050003 2/5/2018

481 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061050007 2/5/2018

482 ขออนุมัติจัดซ้ือ''โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ประจ าปี
 2561''

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอด
เวอร์ไทช้ิง

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทช้ิง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061050004 2/5/2018

483 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบอร์ดนิทรรศการเคล่ือนท่ี''
โครงการสัมมนาวิชาการในรายวิชาสหกิจศึกษาภาค
เรียนท่ี 2ปีการศึกษา 2560''

19,400.00 19,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพดา กรุ๊ป บริษัท แอพดา กรุ๊ป มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061050025 10/5/2018

484 ขออนุมัติซ้ือดอกไม้สักการะและประทัด 498.00 498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ และ แม่
ประภาสังฆภัณฑ์

ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ และ แม่
ประภาสังฆภัณฑ์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061050029 11/5/2018

485 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 7 รายการ 5,699.72 5,699.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061050031 11/5/2018

486 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองเซ่นไหว้ 5,740.00 5,740.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอมาร์เก็ตแอนด์สโตร์, บมจ.ซี
พีออลล์ และ นางสาวละเอียด ตัน
สุริวงศ์

ร้านโอมาร์เก็ตแอนด์สโตร์, บมจ.ซีพี
ออลล์ และ นางสาวละเอียด ตันสุริ
วงศ์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061050030 11/5/2018

487 ขออนุมัติช้ือต้นลีลาวดี 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ส าเริง พันธ์ุไม้ ส าเริง พันธ์ุไม้ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061050032 15/5/2018

488 ขออนุมัติซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์HPp2035dn 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061050033 15/5/2018

หนา้ 40



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

489 ขออนุมัติซ้ือชุดกีฬา 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง บ้านกีฬาบางแสน บ้านกีฬาบางแสน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061050052 28/5/2018

490 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 8 รายการ 9,326.28 9,326.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061050058 30/5/2018

491 ขออนุมัติเสนอซ้ือถ่านอัลคาไลน์ 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700061050002 3/5/2018

492 ขออนุมัติเสนอซ้ือแผ่น DVD-R 858.00 858.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700061050001 3/5/2018

493 ขออนุมัติเสนอซ้ือกระดาษ A4 หนา 70 แกรม 2,814.00 2,814.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700061050003 3/5/2018

494 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมาท าความสะอาด 15,136.00 15,136.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO1700061050001   
                       
PR1700061050020

22/5/2018   
                 
   22/5/2018

495 ขออนุมัติเสนอซ้ือพวงหรีด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้อรุณีแปดร้ิว 
(ฉะเชิงเทรา)

ร้านดอกไม้อรุณีแปดร้ิว (ฉะเชิงเทรา) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700061050017 22/5/2018

496 ขออนุมัติเสนอซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700061050022 23/5/2018

497 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1,598.00 1,598.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700061050024 24/5/2018

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

PR1700061050027 26/5/2018

หนา้ 41



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

499 ขออนุมัติเสนอซ้ือพวงหรีดดอกไม้สด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ้านดอกไม้ บ้านดอกไม้ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700061050026 26/5/2018

500 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศจ านวน 2 วัน 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700061050028 26/5/2018

501 ขออนุมัติเสนอจ้างงานระบบประจ าอาคารศูนย์การ
เรียนรู้การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ

34,000,000.00 34,000,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์
 จ ากัด

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO1700061050003   
                       
PR1700061050031

31/5/2018   
                 
   31/5/2018

502 ขออนุมัติเสนอซ้ือพวงหรีด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร  ฟลาวเวอร์ ร้านพร  ฟลาวเวอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700061050032 PR17000610
50032

503 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล (โครงการ FSS Home 
Coming Day : สานสายใยสัมพันธ์น้องพ่ีศิษย์เก่าและ
นิสิตปัจจุบัน)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน PP Sing Maker & Solution
 /เสนอราคา 9,000 บาท

ร้าน PP Sing Maker & Solution /
เสนอราคา 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061050013 2/5/2018

504 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 5/2561 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061050012 2/5/2018

505 ขออนุมัติจ้างตราป๊ัม 3,349.10 3,349.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด/
เสนอราคา 3,349.10 บาท

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด/เสนอ
ราคา 3,349.10 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061050039 9/5/2018

506 ขออนุมัติจ้างท าสต๊ิกเกอร์ผังโครงสร้างคณะฯ 3,434.70 3,434.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด/
เสนอราคา 3,434.70 บาท

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด/เสนอ
ราคา 3,434.70 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061050034 9/5/2018

507 ขออนุมัติจ้างท านามบัตรผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา

1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด/
เสนอราคา 1,498 บาท

บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด/เสนอ
ราคา 1,498 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061050036 9/5/2018

508 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค เทอม 2 ปี
การศึกษา 2560

12,336.30 12,336.30 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
12,336.30 บาท

บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
12,336.30 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800061050001 11/5/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

509 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ (โครงการอยู่ค่ายพักแรม) 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 800 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061050047 15/5/2018

510 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะเพ่ือใช้ในโครงการส่งนิสิต
ไปฝึกงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 ประจ าปีการศึกษา 2560 (ไปรับ)

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

นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
2,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061050052 17/5/2018

511 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะเพ่ือใช้ในโครงการส่งนิสิต
ไปฝึกงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 ประจ าปีการศึกษา 2560 (ไปส่ง)

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

นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
2,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061050051 17/5/2018

512 ขออนุมัติซ้ือซองน้ าตางใส่กระดาษค าตอบ 582.08 582.08 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอ็ม บูรพา 
ซัพพลาย/เสนอราคา 582.08 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอ็ม บูรพา ซัพ
พลาย/เสนอราคา 582.08 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061050053 18/5/2018

513 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก (โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการและแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
 ประจ าปี 2561 กิจกรรม ''ส่งนิสิตและอาจารย์ไป
แลกเปล่ียนยังมหาวิทยาลัยต่างประเทศ'')

4,375.00 4,375.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา/เสนอราคา 4,375 บาท

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา/เสนอราคา 4,375 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061050054 18/5/2018

514 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการและแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศ ประจ าปี 2561 กิจกรรม ''ส่งนิสิตและอาจารย์
ไปแลกเปล่ียนยังมหาวิทยาลัยต่างประเทศ'')

27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
27,500 บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
25,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800061050003 25/5/2018

515 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการ เพ่ือ
ใช้ในการจัดโครงการเทคโนโลยีทางทะเลสู่โรงเรียน

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061040009 1/5/2018

516 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้ายพร้อมขาต้ัง 
x-stand จ านวน 1 อัน เพ่ือใช้ในการจัดแสดงความรู้ใน
ห้องปฏิบัติการ ของศูนย์วิจัยคณะเทคโนโลยีทางทะเล

1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง อิงค์ ๒๕๕๔ อิงค์ ๒๕๕๔ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061040023 1/5/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

517 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
เปล่ียนน้ าเค็มเป็นน้ าจืด

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เอเชียเฟอร์นิเจอร์, ร้านอิงค์ 2554
 ,ร้านเอ เคร่ืองครัว,ร้านประสิทธ์ิ
ภัณฑ์

เอเชียเฟอร์นิเจอร์, ร้านอิงค์ 2554 ,
ร้านเอ เคร่ืองครัว,ร้านประสิทธ์ิภัณฑ์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061040024 1/5/2018

518 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศวันท่ี 2 
พ.ค. 2561 เพ่ือรับ-ส่งวิทยากรรายวิชา 834465 การ
จัดการสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ าสาธารณะ (ดร.วรเทพ 
มุธุวรรณ) รับจากบ้านพักจ.ชลบุรี มาสอน ณ ม.บูรพา 
จันทบุรี

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

PR2100061050001 2/5/2018

519 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 5 
พฤษภาคม 2561 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมประชุม
หารือ Thailand 4.0 R&l Open Forum คร้ังท่ี 3/2561

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

PR2100061050010 4/5/2018

520 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 2 รายการ ส าหรับใช้กับเคร่ือง
ป๊ัมสุญญากาศ ท่ีใช้ร่วมกับเคร่ืองมือ Freeze dyer 
ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน

10,058.00 10,058.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061050009 4/5/2018

521 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 
เพ่ือรับ-ส่งวิทยากรรายวิชา 834465 การจัดการสถาน
แสดงพันธ์ุสัตว์น้ า สาธารณะ (ดร.วรเทพ มุธุวรรณ ) รับ
จาก บ้านพัก จ.ชลบุรี มาสอน ณ ม.บูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี

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

PR2100061050018 9/5/2018

522 ขออนุมัติจ้างเหมายานยานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี
 11 พฤษภาคม 2561 เพ่ือรับ-ส่ง กรรมการสอบปัญหา
พิเศษของนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล (ดร.อาลักษณ์ 
ทิพยรัตน์)

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

PR2100061050019 10/5/2018

523 ขออนุมัติซ้ือสารเคมี จ านวน 1 รายการ เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอนปฏิบัติการรายวิชาโรคและปรสิตสัตว์น้ า
และปัญหาพิเศษ

4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จ ากัด บริษัท เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061050021 16/5/2018

524 ขออนุมัติซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ samsung D101S จ านวน 1
 กล่อง และหมึกปร้ินเตอร์ samsung D111S จ านวน 2
 กล่อง

6,130.00 6,130.00 เฉพาะเจาะจง อิสเทิร์น เซอร์วิส อิสเทิร์น เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061050029 17/5/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

525 ขออนุมัติจ้างประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 โครงการ เพ่ือ
การประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
ทางทะเล คร้ังท่ี 6

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนพัต สงวนทรัพย์, นาย
อิษฎา ไวตี, นายสุรศักด์ิ ศรีนัน
ทวงศ์, นายศิริชัย โสรเนตร, นาย
คมศักด์ิ หล่อเถิน, นายปทักพล 
ชมช่ืน, นางสมจิตร สิงหไพศาล, 
นางสาวปภาดา ฤาชา, นายกรภัทร์
 ปะส่ิงชอบ, นายบัวภา เจิมนาค, 
นายไพบูลย์ เสริมสาตร์, นายเกรียง
ไกร สิงหไพศาล, นางกัลป์ยกร ขุน
นากลัด

นางสาวธนพัต สงวนทรัพย์, นาย
อิษฎา ไวตี, นายสุรศักด์ิ ศรีนันทวงศ์,
 นายศิริชัย โสรเนตร, นายคมศักด์ิ 
หล่อเถิน, นายปทักพล ชมช่ืน, นาง
สมจิตร สิงหไพศาล, นางสาวปภาดา
 ฤาชา, นายกรภัทร์ ปะส่ิงชอบ, นาย
บัวภา เจิมนาค, นายไพบูลย์ เสริม
สาตร์, นายเกรียงไกร สิงหไพศาล, 
นางกัลป์ยกร ขุนนากลัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100061050032 24/5/2018

526 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกส าหรับมอบให้กับวิทยากรท่ีมา
ในโครงการ สัมมนา สาขาบริหารธุรกิจ ''เขย่าความคิด 
พิชิตธุรกิจยุคดิจิตอล'' ประจ าปีการศึกษา 2560

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรเขาบายศรี

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
เขาบายศรี

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061040064 1/5/2018

527 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 28 
เมษายน 2561 เพ่ือรับ-ส่ง อาจารย์ และนิสิตเข้า
ร่วมงานสัมภาษณ์นิสิตใหม่คณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ ณ ม.บูรพา จ.ชลบุรี

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

PR2200061040065 1/5/2018

528 ขออนุมัติจ้างท านามบัตร จ านวน 400 ใบ เพ่ือจัดจ้างท า
นามบัตรส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนงาน รอง
หัวหน้าส่วนงาน ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน และประธาน
สาขาวิชา ส าหรับเป็นช่องทางการติดต่อประสานงาน
เร่ืองต่างๆ

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทต้นฉบับ จ ากัด บริษัทต้นฉบับ จ ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061040040 1/5/2018

529 ขออนุมัติค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ เพ่ือใช้ในโครงการ
สัมมนา สาขาบริหารธุรกิจ ''เขย่าความคิด พิชิตธุรกิจยุค
ดิจิตอล'' ประจ าปีการศึกษา 2560

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิระเมธ โรงพิมพ์จิระเมธ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061040062 1/5/2018

หนา้ 45



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

530 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารและค่าจัดท ารายงานผลโครงการ
 เพ่ือใช้ในโครงการสัมมนา สาขาบริหารธุรกิจ ''เขย่า
ความคิด พิชิตธุรกิจยุคดิจิตอล'' ประจ าปีการศึกษา 2560

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061040063 1/5/2018

531 ขออนุมัติซ้ือสารเคมี จ านวน 1 รายการ เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอนวิชาการวินิจฉัยโรคพืช

18,457.50 18,457.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาวเวอร์เทค เคมีคัล 
อินดัสทรี จ ากัด

บริษัท พาวเวอร์เทค เคมีคัล 
อินดัสทรี จ ากัด

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061040041 1/5/2018

532 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้ในห้อง
ส าหรับประชุมหารือ หรือรับรองผู้เย่ียมเยือนของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

14,089.00 14,089.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ บจก.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061040031 1/5/2018

533 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิลขนาด 2.5 x1.25 เมตร จ านวน
 1 ป้าย เพ่ือการประชาสัมพันธ์และแสดงความยินดีแก่
นิสิตและอาจารย์ท่ีได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ให้
เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ The  18th 
AUN ฯ

470.00 470.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิระเมธ โรงพิมพ์จิระเมธ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061050015 3/5/2018

534 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 8 
พฤษภาคม 2561 เพ่ือรับอาจารย์กลับจากงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2559 จาก ม.
บูรพา จ.ชลบุรี ถึง ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

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

PR2200061050016 4/5/2018

535 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ Hematocrit Red Tube,75 ul 
จ านวน 1 กล่อง เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนวิชาการ
วินิจฉัยโรคพืช

1,177.00 1,177.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทพาวเวอร์เทค เคมีคัล 
อินดัสทรี จ ากัด

บริษัทพาวเวอร์เทค เคมีคัล อินดัสทรี
 จ ากัด

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061050036 11/5/2018

536 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองสังฆทาน จ านวน 1 ชุด เพ่ือใช้ใน
โครงการค่ายคุณธรรมน าชีวิต ณ วัดคลองน้ าเค็ม อ.
แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพาวดี ปล้ืมส าราญ นางสาวสุพาวดี ปล้ืมส าราญ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061050034 11/5/2018

หนา้ 46



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

537 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์การเกษตร จ านวน 8 รายการ 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาสาขาเกษตรและ
ใช้ปฏิบัติงานในแปลงเกษตร

8,125.00 8,125.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลองขุดวัสดุ ร้านคลองขุดวัสดุ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061050037 11/5/2018

538 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์จ านวน 5 รายการ เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนปฏิบัติการจุลชีววิทยา

1,935.00 1,935.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันและนางสาวนัยนา รอด
เจริญ

ร้านตะวันและนางสาวนัยนา รอด
เจริญ

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061050035 11/5/2018

539 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 โครงการ เพ่ือน ามาใช้
เป็นของท่ีระลึกส าหรับวิทยากรโครงการอบรมแนว
ทางการจัดการเรียนการสอน E-Commerce

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จ ากัด บริษัทเซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จ ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061050033 15/5/2018

540 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 17
 พ.ค.2561 เพ่ือรับ-ส่งคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์จากบ้านพัก จ.ชลบุรี ถึง ม.
บูรพา จันทบุรี และจาก ม.บูรพา จันทบุรี ถึง บ้านพักจ.
ชลบุรี

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061050038 16/5/2018

541 ขออนุมัติค่าเอกสารประกอบโครงการค่ายทักษะ
คอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 17 เพ่ือน ามาใช้ในโครงการค่าย
ทักษะคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 17

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061050060 17/5/2018

542 ขออนุมัติจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่ายทักษะ
คอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 17 เพ่ือน ามาใช้ในการต้อนรับ
นักเรียนและครูท่ีเข้าร่วมโครงการค่ายทักษะ
คอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 17

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ โรงพิมพ์จิรเมธ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061050059 17/5/2018

543 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการ เพ่ือน ามาใช้
ในโครงการค่ายทักษะคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 17

6,080.00 6,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฆสิตวิทยา ร้านโฆสิตวิทยา ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061050061 17/5/2018

หนา้ 47



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

544 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศวันท่ี 24 
มีนาคม 2561 เพ่ือรับ-ส่ง อาจารย์และนิสิตน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรี ณ คณะ
วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

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

PR2200061050079 24/5/2018

545 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารจ านวน 2,908 หน้า เพ่ือเป็น
เอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะอัญมณี

1,308.60 1,308.60 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300061040032 1/5/2018

546 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้
ในการพิมพ์เอกสารในการเรียนการสอน

2,555.00 2,555.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บันดาลอริยทรัพย์ จ ากัด บริษัท บันดาลอริยทรัพย์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300061040023 1/5/2018

547 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดโครงการ เพ่ือใช้
ในโครงการ อัญมณีรักษ์พลังงาน (ศุกร์สะอาดคร้ังท่ี 8 ) 
ในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2561

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชฌา เทียนวัน นางสาวพัชฌา เทียนวัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300061040018 1/5/2018

548 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประชาสัมพันธ์โครงการ เพ่ือใช้ประกอบ
โครงการแสดงศิลปนิพนธ์ของนิสิตสาขาออกแบบ
เคร่ืองประดับ คร้ังท่ี 1 (Buu Jewelry Thesis 
Exhibtion 1st) ประจ าปีการศึกษา 2561

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพลอยการพิมพ์ ร้านพลอยการพิมพ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300061040019 1/5/2018

549 ขออนุมัติซ้ือช้ันเหล็กวางช้ินงานเคร่ืองประดับผลงาน
นิสิต จ านวน 3 ตัว เพ่ือใช้ในการจัดแสดงผลงานนิสิต
คณะอัญมณี

15,480.00 15,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโต๊ะไม้ขาเหล็ก ชลบุรี ร้านโต๊ะไม้ขาเหล็ก ชลบุรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300061030018 1/5/2018

550 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์ในการข้ึนรูปโลหะแผ่นและลวด
โลหะ เพ่ือให้นิสิตท างานได้หลากหลายมากข้ึน

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรรยาพร คงกระพันธ์ นางสาวจรรยาพร คงกระพันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300061050012 4/5/2018

551 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ ประกอบโครงการ จ านวน
 1 โครงการ เพ่ือใช้ในโครงการแสดงผลงานวิชาการและ
งานสร้างสรรค์ของนิสิตคณะอัญมณี (Gems and 
Jewelry Academic Fair) ประจ าปีการศึกษา 2561

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Shutterider และร้านโฆสิต
วิทยา

ร้าน Shutterider และร้านโฆสิต
วิทยา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300061050013 7/5/2018

หนา้ 48



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

552 ขออนุมัติจ้างตรวจเช็ค ซ่อมวงจร พร้อมเปล่ียนอะไหล่ 
AMP/ขยายทรงแบน TOA รุ่น A-2120H จ านวน 1 
เคร่ือง หมายเลขครุภัณฑ์ 5306003010055

850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด่วนสายฟ้า 
ศูนย์ซ่อม ทีวีสี-วิดีโอ-เคร่ืองเสียง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด่วนสายฟ้า ศูนย์
ซ่อม ทีวีสี-วิดีโอ-เคร่ืองเสียง

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300061050015 8/5/2018

553 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 กระเช้า เพ่ือเป็นของ
ท่ีระลึกขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท แมรีกอท 
จิวเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ากัด

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทรโภชนา (มหาราช) ร้านจันทรโภชนา (มหาราช) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300061050017 11/5/2018

554 ขออนุมัติซ้ือวัสดุในการอบรม สมุดโน็ตพร้อมปากกา 
220 ช้ิน ส าหรับโครงการค่ายพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษา (Startup Camp)(5เมย-15
กย61)

23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเม่ียม เพอร์เฟค จ ากัด บริษัท พรีเม่ียม เพอร์เฟค จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061050010 3/5/2018

555 ขออนุมัติซ้ือวัสดุในการอบรม กระเป๋าผ้าดิบ 200 ใบ 
ส าหรับโครงการค่ายพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษา (Startup Camp)(5เมย-15กย61)

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเน่ียนสตาร์ ร้านยูเน่ียนสตาร์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061050011 3/5/2018

556 ขออนุมัติซ้ือกระดาษเช็ดมือ/กระดาษช าระแบบแผ่น 
และสบู่เหลวล้างมือ  ส าหรับใช้ในห้องสุขา อาคารเฉลิม
พระเกียรติของคณะฯ

14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย 2008

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์
 ซัพพลาย 2008

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400061050001 3/5/2018

557 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมถังใส จ านวน 54 ถัง เพ่ือใช้ส าหรับ
บริโภคภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติของคณะฯ 
(ประจ าแต่ละช้ัน)

1,890.00 1,890.00 เฉพาะเจาะจง นส.จ๊ีด มณีรัตน์ นส.จ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061050009 3/5/2018

558 ขออนุมัติซ้ือวัสดุในการอบรม เส้ือพร้อมสกรีน 200 ตัว 
ส าหรับโครงการค่ายพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษา (Startup Camp)(5เมย-15กย61)

44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสกีนรูม ร้านสกีนรูม มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061050014 3/5/2018

559 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล 3 รายการ ประชาสัมพันธ์
โครงการค่าพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา 
(Startup Camp)(5เม.ย.-15ก.ย.61)

6,473.50 6,473.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่ิงเพชรแอดเวอร์ไทซ่ิง 
จ ากัด

บริษัท ก่ิงเพชรแอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061050024 4/5/2018

หนา้ 49



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

560 ขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งห้องสรงน้ าสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ งานติดต้ังประตูกระจกอลูมิเนียมบาน
เล่ือนพร้อมป้ายช่ือห้อง ช้ัน1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

27,065.00 27,065.00 เฉพาะเจาะจง นายปรัชญา มานะจิตต์ นายปรัชญา มานะจิตต์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400061050002 4/5/2018

561 ขออนุมัติจ้างเหมาซัก อบ รีดชุดเคร่ืองนอน ส าหรับ
ห้องพักรับรองของคณะ 2ห้อง 1งาน

2,940.00 2,940.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลุงเภาซักอบรีด ร้านลุงเภาซักอบรีด มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061050023 4/5/2018

562 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน(หมึกเคร่ืองพิมพ์ ย่ีห้อ HP 
Leser Jet) เพ่ือใช้ในการจัดพิมพ์เอกสารด าเนินงาน
ต่างๆ โครงการค่ายพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษา (Starup Camp) รุ่นท่ี 1

39,650.00 39,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พิมพ์ ร้าน พิมพ์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061050026 11/5/2018

563 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้เป็นวัสดุส านักงานใน
การด าเนินการจัดโครงการค่ายพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษา (Starup Camp) รุ่นท่ี 1

9,984.24 9,984.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061050028 11/5/2018

564 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน (ปากกาและเทปอินเด็กซ์) 
เพ่ือใช้เป็นวัสดุส านักงานในการด าเนินการจัดโครงการ
ค่ายพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา 
(Starup Camp) รุ่นท่ี 1

1,674.16 1,674.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061050027 11/5/2018

565 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ1คัน รับส่ง
วิทยากรโครงการค่ายพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ของนักศึกษา (Startup Camp)(5เม.ย.-15ก.ย.61)

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

PR2400061050030 15/5/2018

566 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ฯ จ านวน 4 คัน 2 วัน 
เพ่ือใช้ในการเดินทางเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงาน
โครงการปัจฉิมนิเทศฯ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาหัวข้องานวิทยานิพนธ์ฯ (19-20พ.ค.61)

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061050036 15/5/2018

หนา้ 50



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

567 ขออนุมัติค่าจ้างท าเส้ือ เพ่ือเป็นเส้ือทีมส าหรับการใส่
ศึกษาดูงานโครงการปัจฉิมนิเทศ ส าหรับนิสิตรหัส 59 
และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหัวข้องาน
วิทยานิพนธ์ฯ(19-20พ.ค.61)

18,724.00 18,724.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเอฟ แอดวานซ์ โปรดักส์ 
จ ากัด

บริษัท จีเอฟ แอดวานซ์ โปรดักส์ 
จ ากัด

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061050038 15/5/2018

568 ขออนุมัติค่าจ้างท า Photo backdrop เพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพ่ีและรุ่นน้องของโครงการปัจฉิม
นิเทศ ส าหรับนิสิตรหัส 59 และโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหัวข้องานวิทยานิพนธ์ฯ 
(19-20พ.ค.61)

5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ็น จี มีเดีย จ ากัด บริษัท โอ เอ็น จี มีเดีย จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061050037 15/5/2018

569 ขออนุมัติค่าเช่าเคร่ืองเสียง เพ่ือใช้ในการจัดอบรมและ
จัดกิจกรรมของโครงการปัจฉิมนิเทศ ส าหรับนิสิตรหัส 
59 และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหัวข้อ
งานวิทยานิพนธ์ฯ (19-20พ.ค.61)

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกษมกิจ จ ากัด (โรงแรมคา
มิโอ แกรนด์)

บริษัท เกษมกิจ จ ากัด (โรงแรมคามิ
โอ แกรนด์)

มีอาชีพให้เช่าโดยตรง 
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061050033 15/5/2018

570 ขออนุมัติค่าเช่าห้องประชุม และอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 
เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการจัดอบรมของโครงการปัจฉิม
นิเทศ ส าหรับนิสิตรหัส 59 และโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาหัวข้องานวิทยานิพนธ์ฯ 
(19-20พ.ค.61)

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกษมกิจ จ ากัด (โรงแรมคา
มิโอ แกรนด์)

บริษัท เกษมกิจ จ ากัด (โรงแรมคามิ
โอ แกรนด์)

มีอาชีพให้เช่าโดยตรง 
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061050032 15/5/2018

571 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ1คัน รับส่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิสอนป.เอก 1คน(17พค61)

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

PR2400061050039 16/5/2018

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

5,780.90 5,780.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061050060 18/5/2018

573 ขออนุมัติค่าน้ าด่ืมถังใส จ านวน 23 ถัง ส าหรับใช้ในการ
บริโภคประจ าแต่ละช้ัน อาคารเฉลิมพระเกียรติของคณะฯ

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

PR2400061050054 18/5/2018

หนา้ 51



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

574 ขออนุมัติค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 
กช 637 เพ่ือใช้ในการเดินทางปฏิบัติงานราชการของ
คณะการจัดการและการท่องเท่ียว

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชรินทร์ญา ออยล์ พลัส 
จ ากัด

บริษัท ชรินทร์ญา ออยล์ พลัส จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061050059 18/5/2018

575 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ กระดาษ ปากกา (กระดาษ ปากกา 
ซองเอกสาร)โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
2017(1-2พย60)

5,329.98 5,329.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061050071 21/5/2018

576 ขออนุมัติค่าจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 110,016 แผ่น 
ส าหรับใช้ในการจัดการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 
2/2560 ให้กับนิสิตของคณะฯ

55,008.00 55,008.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400061050005 21/5/2018

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

4,498.81 4,498.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061050079 24/5/2018

578 ขออนุมัติค่าจ้างถ่ายเอกสาร ส าหรับใช้ในการจัดการ
สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2/2560

3,435.00 3,435.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061050081 24/5/2018

579 ขออนุมัติค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดอบรม เพ่ือใช้เป็น
วัสดุและอุปกรณ์ในการจัดอบรมโครงการอบรม
คณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา (13-15มิ.ย.61)

11,858.81 11,858.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันธวณิช จ ากัด บริษัท พันธวณิช จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061050080 24/5/2018

580 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ Accounting : What the 
Numbers Mean ส าหรับใช้เป็นเอกสารประกอบการ
จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

4,568.75 4,568.75 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400061050102 30/5/2018

581 ขออนุมัติจ้างออกแบบและจัดท า X-Stand, ป้ายพิมพ์ 
PVC และแผ่นพับ ส าหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร และการรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา

20,265.80 20,265.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400061050006 30/5/2018

หนา้ 52



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

582 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม พค 61 12,100.00 12,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY 
และร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส / 
เสนอราคา 12,100 บาท

ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY และ
ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส / เสนอ
ราคา 5,885.85 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061050007 2/5/2018

583 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรับส่งเอกสาร 
เดือนพฤษภาคม 2561

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400
 บาท

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061050005 2/5/2018

584 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าในศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทย ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561

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

นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอราคา 
2,977 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061050006 2/5/2018

585 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุรายวิชาพฤกษศาสตร์และ
พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน วันท่ี 11 พฤษภาคม 2561

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ ,เซ็นทรัลฟู้ดรี
เทล บจ. (Top Supermarket) 
และบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) /เสนอราคา 800 บาท

บ้านคอมพิวเตอร์ ,เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล
 บจ. (Top Supermarket) และ
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) /เสนอราคา 700.43 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061050014 9/5/2018

586 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงานและงานบ้านงานครัว 44,372.26 44,372.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) / 
เสนอราคา 44,372.26 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) / 
เสนอราคา 44,372.26 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO2700061050001 18/5/2018

หนา้ 53



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

587 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าอุปกรณ์และวัสดุในการ
ด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ (คร้ังท่ี7 )ในวันท่ี 26-27 พฤษภาคม พ.ศ.2561

35,895.00 35,895.00 เฉพาะเจาะจง 1.ร้านล้านแชมปือิงค์เจ็ท            
  2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์.พี.ซี.
อินเตอร์เทรด                          
        3.บริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากัด(มหาชน)                        
                  4.บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็น
เตอร์ บมจ.(สาขาสระแก้ว)          
                      5.บริษัท เมกา 
โฮม เซ็นเตอร์จ ากัด  6. นุกูลตู้แช่  
                               7.นาย
รัตน์  เก้านาน                       
8.ร้าน บี.พี. เพ่ือนนักเรียน        
9.ลุง ป๊ิก ไม่มงคล                    
     10. แสงทองเคหะภัณฑ์        
    11.น.ส.เพ็ญพัฒน์  โคระพันธ์  
 12.ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว     
13.นายศักด์ิชัย วาระโว              
 14.ร้านสมสวนบูติก                 
  15.พ.พาณิชย์  16.  ตลาดวัฒนา
นคร

1.ร้านล้านแชมปือิงค์เจ็ท  2.ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด อาร์.พี.ซี.อินเตอร์เทรด
       3.บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด
(มหาชน)                    4.บ๊ิกซี 
ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(สาขา
สระแก้ว)         5.บริษัท เมกา โฮม 
เซ็นเตอร์จ ากัด                       6.
 นุกูลตู้แช่                     7.นาย
รัตน์  เก้านาน          8.ร้าน บี.พี. 
เพ่ือนนักเรียน                        9.
ลุง ป๊ิก ไม่มงคล           10. แสง
ทองเคหะภัณฑ์   11.น.ส.เพ็ญพัฒน์ 
 โคระพันธ์   12.ศูนย์ถ่ายเอกสาร
ไทยแก้ว     13.นายศักด์ิชัย วาระโว 
              14.ร้านสมสวนบูติก      
             15.พ.พาณิชย์  16.  
ตลาดวัฒนานคร

สินค้าดีมีคุณภาพราคาต่ าสุด PR2800061050010 2/5/2018

588 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารส าหรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสาร ไทยแก้ว ศูนย์ถ่ายเอกสาร ไทยแก้ว บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR2800061050021 25/5/2018

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

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าได้มาตรฐาน เครดิตได้ 
ราคามาตรฐาน

PR2800061050023 31/5/2018

หนา้ 54



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

590 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเข้าร่วม
กิจกรรมย่อยท่ี 3 ของโครงการการบริหารจัดการขยะฯ 
วันท่ี 22-23 พ.ค. 2561

57,600.00 57,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)
บจก. ไอทีวัฒนานคร แอนด์ 
เซอร์วิส (ส านักงานใหญ่)
บริษัท เอนไวรอนเมนทอล 
คอนซัลแทนต์ แอนด์ แลนด์
เดเวลอปเมนท์ จ ากัด
บจก.ชินเตอร์โปรดักส์ 
บริษัท ล้านแชมป์อิงค์เจ็ท จ ากัด 
ส านักงานใหญ่
ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท
ต้นกล้า ก๊อปป้ี
ศูนย์ถ่ายเอกสาร ไทยแก้ว

บริษัท ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
บจก. ไอทีวัฒนานคร แอนด์ เซอร์วิส
 (ส านักงานใหญ่)
บริษัท เอนไวรอนเมนทอล คอนซัล
แทนต์ แอนด์ แลนด์
เดเวลอปเมนท์ จ ากัด
บจก.ชินเตอร์โปรดักส์ 
บริษัท ล้านแชมป์อิงค์เจ็ท จ ากัด 
ส านักงานใหญ่
ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท
ต้นกล้า ก๊อปป้ี
ศูนย์ถ่ายเอกสาร ไทยแก้ว

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061050014 9/5/2561

591 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างจัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 91.00 91.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061050018 15/5/2561

592 ค่าอนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการ
อบรม

2,109.00 2,109.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061050017 15/5/2561

593 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการ
สอน รายวิขา 75721459 จุลชีววิทยาส่ิงแวดล้อมและ
รายวิชา 75731059 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมของดิน

19,987.60 19,987.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์
 จ ากัด

บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์ 
จ ากัด

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061050016 15/5/2561

หนา้ 55



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

594 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าของท่ี
ระลึกโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท ต้นกล้า 
ก๊อปป้ี
บริษัท บีทูเอส จ ากัด สาขา บางนา
บริษัท บีทูเอส จ ากัด สาขา 
เซ็นทรัลเวิลด์ พลาซ่า
ร้านชัยปานาภรณ์ (ส านักงานใหญ่)
ร้านสมส่วนบูติค
ร้านชัยประดิษฐ์
บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)
MINSO CENTRAL WEST GATE

ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท ต้นกล้า 
ก๊อปป้ี
บริษัท บีทูเอส จ ากัด สาขา บางนา
บริษัท บีทูเอส จ ากัด สาขา เซ็นทรัล
เวิลด์ พลาซ่า
ร้านชัยปานาภรณ์ (ส านักงานใหญ่)
ร้านสมส่วนบูติค
ร้านชัยประดิษฐ์
บริษัท ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)
MINSO CENTRAL WEST GATE

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061050020 16/5/2561

595 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการโครงการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร

30,600.00 30,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอชอาร์ จ ากัด ,นาย
สมบัติ อวิสุ

บริษัท อาร์เอชอาร์ จ ากัด ,นาย
สมบัติ อวิสุ

บริการดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061050022 16/5/2561

596 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการบริหารจัดการ
ขยะฯ กิจกรรมท่ี 2

40,200.00 40,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท บริษัท 
สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
บจก. ไอทีวัฒนานคร แอนด์ 
เซอร์วิส (ส านักงานใหญ่)
บริษัท เอนไวรอนเมนทอล 
คอนซัลแทนต์ แอนด์ แลนด์
เดเวลอปเมนท์ จ ากัด
บจก.ชินเตอร์โปรดักส์ 
ต้นกล้า ก๊อปป้ี

ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท บริษัท สยาม
แม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
บจก. ไอทีวัฒนานคร แอนด์ เซอร์วิส
 (ส านักงานใหญ่)
บริษัท เอนไวรอนเมนทอล คอนซัล
แทนต์ แอนด์ แลนด์
เดเวลอปเมนท์ จ ากัด
บจก.ชินเตอร์โปรดักส์ 
ต้นกล้า ก๊อปป้ี

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061050027 24/5/2561

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

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061050034 31/5/2561

หนา้ 56



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

598 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึก Fax จ านวน 1 กล่อง โครงการ ''
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครูระดับมัธยมศึกษาโดย
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาฯ''

1,140.00 1,140.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400061050017 4/5/2561

599 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุชุดสารเคมีเพ่ือการทดลอง กิจกรรม
กลุ่ม โครงการ ''การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ฯ''

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ 
(ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400061050015 4/5/2561

600 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์สี จ านวน 1 ชุด 
โครงการ ''การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครูระดับมัธยมศึกษา
โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาฯ''

15,800.00 15,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400061050016 4/5/2561

601 ขออนุมัติจัดจ้างเอกสารประกอบการอบรม เล่ม 1 และ 
เล่ม 2 โครงการ ''การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครูระดับ
มัธยมศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก''

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400061050018 9/5/2561

602 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส าหรับประกอบการอบรม จ านวน 
46 รายการ โครงการ ''การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครูฯ''

18,260.00 18,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ 
(ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400061050019 10/5/2561

603 ขออนุมัติจัดจ้างท าคู่มือส าหรับเยาวชน โครงการ ''
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมฯ'' จ านวน 
100 เล่ม

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.พี.บลูปร้ินท์ ร้าน เอ.พี.บลูปร้ินท์ เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400061050022 17/5/2561

604 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส าหรับประกอบการอบรม จ านวน 9
 รายการ โครงการ ''เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมฯ''

3,550.00 3,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ 
(ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400061050025 17/5/2561

605 ขออนุมัติจัดจ้างไวนิลประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ชุด 
โครงการ ''เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ฯ''

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง 789 789 เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400061050023 17/5/2561

หนา้ 57



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

606 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 1 หลอด 
โครงการ ''เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ฯ''

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400061050024 17/5/2561

607 ขออนุมัติจัดจ้างค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ ไวนิล
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ชุด โครงการ ''การเพ่ิม
สมรรถนะการท างานของสมองฯ''

540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง 789 789 เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400061050026 22/5/2561

608 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ ผ้าขนหนู จ านวน 1 งาน โครงการ ''
การเพ่ิมสมรรถนะการท างานของสมองฯ''

3,575.00 3,575.00 เฉพาะเจาะจง สุวรรณา สุวรรณา เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400061050028 22/5/2561

609 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์สีด า จ านวน 2 หลอด 
โครงการ ''การเพ่ิมสมรรถนะการท างานของสมองฯ''

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400061050027 22/5/2561

610 ขออนุมัติจัดจ้างท าเอกสารประกอบการบรรยาย จ านวน
 100 เล่ม โครงการ ''การเพ่ิมสมรรถนะการท างานของ
สมองฯ''

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400061050029 22/5/2561

611 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ ส าหรับการบรรยาย 
จ านวน 42 รายการ โครงการ ''การเพ่ิมสมรรถนะการ
ท างานของสมองฯ''

10,315.00 10,315.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ 
(ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400061050030 22/5/2561

612 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการประกอบพิธี (เงินส ารองจ่าย) 6,110.00 6,110.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธรรมศิริ  เสนอราคา 6,110 
บาท

ร้านธรรมศิริ  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,110
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061050002 1/5/2018

613 ขออนุมัติจัดจ้างท าวีดีทัศน์คณะสหเวชศาสตร์ จ านวน 1 
งาน

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัฏฏิการ์ ศิรธ ารงเกียรติ 
เสนอราคา 30,000 บาท

นางสาวรัฏฏิการ์ ศิรธ ารงเกียรติ 
ราคาท่ีตกลจ้าง 30,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061050001 1/5/2018

614 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์  91จ านวน 3.48 ลิตร 
(เงินหมุน)

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
เสนอราคา 100 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061050009 2/5/2018

615 ขออนุมัติจัดซ้ือโทรศัพท์ไร้สาย จ านวน 4 เคร่ือง 5,296.00 5,296.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เสนอราคา 5,296 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,296 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061050004 2/5/2018

หนา้ 58



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

616 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 
เคร่ือง

30,300.00 30,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
เสนอราคา 30,300 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 30,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061050002 2/5/2018

617 ขออนุมัติซ่อมตู้ปลอดเช้ือ Class II จ านวน 2 เคร่ือง 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์โฟล แคลลิเบรช่ัน 
จ ากัด เสนอราคา 10,700 บาท

บริษัท แอร์โฟล แคลลิเบรช่ัน จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง10,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061050003 4/5/2018

618 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 200 แผ่น เพ่ือใช้
ส าหรับการสรุปผลการจัดโครงการเลือกต้ัง
คณะกรรมการสโมสรนิสิต (เงินสโมสร)

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา  วรดิถี  เสนอราคา 
100 บาท

นางสาวยลดา  วรดิถี  ราคาท่ีตกลง
จ้าง 100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061050025 4/5/2018

619 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมไฟและย้ายชุดม่าน 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ เสนอ
ราคา 1,100 บาท

นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 1,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061050023 4/5/2018

620 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองอ่านบาร์โค้ด จ านวน 1 เคร่ือง 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจพีเอส ครีเอทีฟ อิน
โนเวช่ัน จ ากัด  เสนอราคา 2,033
 บาท

บริษัท เจพีเอส ครีเอทีฟ อินโนเวช่ัน
 จ ากัด  ราคาท่ีจะตกลงซ้ือ  2,033 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061050024 4/5/2018

621 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์สี Hp จ านวน 4 กล่อง 14,900.00 14,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เสนอราคา 
 14,900 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาท่ีตกลซ้ือ
 14,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061050006 10/5/2018

622 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน 1 
คัน เพ่ือใช้ส าหรับโครงการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย
ทางกายภาพบ าบัด ในวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ.2561

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต 
จ ากัด เสนอราคา 14,000 บาท

บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จ ากัด
 ราคาท่ีตกลงจ้าง 14,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061050004 10/5/2018

623 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 1 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับรายวิชาของหลักสูตรพยาธิวิทยากายวิภาค

15,525.70 15,525.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 
15525.70

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061050005 10/5/2018

624 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหาร จ านวน 40 รายการ (เงิน
หมุน)

2,318.04 2,318.04 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน
 สาขาท่ี 00083 เสนอราคา 
2,318.04 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
2,318.04 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061050038 11/5/2018

625 ขออนุมัติจัจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มส าหรับโครงการฝึก
ปฏิบัติงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ส าหรับนิสิตตกแผน 
ปีการศึกษา 2560

1,075.90 1,075.90 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา วรดิถี เสนอราคา 
1,075.90 บาท

น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
1,075.90 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061050039 12/5/2018

หนา้ 59



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

626 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยทางชีว
เวชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560

1,444.50 1,444.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด เสนอราคา 
1,444.50 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 1,444.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061050040 15/5/2018

627 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงานจ านวน 34 รายการ 21,532.78 21,532.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เสนอราคา 21,532.78 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 21,532.78 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061050007 15/5/2018

628 ขออนุมัติจัดจ้างปร้ินโฟโต้ จ านวน 1 แผ่น 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นบุญการพิมพ์ เสนอราคา 
480 บาท

ร้านต้นบุญการพิมพ์ ราคาท่ีตกลงจ้าง
 480 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061050056 16/5/2018

629 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองวัดค่าการดูดกลืนแสน จ านวน 2 
เคร่ือง

200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน 
จ ากัด เสนอราคา 200,000 บาท

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 200,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061050008 16/5/2018

630 ขออนุมัติจัดซ้ือตู้เหล็กบานเปิดและตู้เหล็กอเนกประสงค์
 จ านวน 4 ตู้ (406,406/1)

19,250.00 19,250.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต เสนอ
ราคา 19,250 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 19,250 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061050009 17/5/2018

631 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 3 วัน (อ.เพชร
รัตน์)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ เสนอราคา 
9,000 บาท

นายจ านงค์ ญาติเจริญ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061050061 17/5/2018

632 ขออนุมัติจัดซ้ือตู้เอกสารบานเล่ือนกระจก จ านวน 6 ตู้ 18,600.00 18,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต เสนอ
ราคา 18,600 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโตราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 18,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061050010 17/5/2018

633 ขออนุมัติจัดซ้ือวัตถุดิบอาหารโภชนบ าบัด จ านวน 43 
รายการ

2,958.63 2,958.63 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน
 สาขาท่ี 00083 เสนอราคา 
2,958.63 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
2,958.63 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061050067 18/5/2018

634 ขออนุมัติจัดจ้างท านามบัตร จ านวน 300 ใบ (กุลธรา
ส ารองจ่าย)

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค เสนอราคา 
900 บาท

ร้านแสนสุขกราฟฟิค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061050070 18/5/2018

หนา้ 60



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

635 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนรายวิชา
โครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ (อ.อุไรภรณ์ส ารองจ่าย)

4,405.00 4,405.00 เฉพาะเจาะจง คลินิกกายภาพบ าบัดบ้านสุขกาย
สบายใจ เสนอราคา 2,800 บาท ,
หจก. เพียรเจริญ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส เสนอราคา 1,605 บาท

คลินิกกายภาพบ าบัดบ้านสุขกาย
สบายใจ ราคาท่ีตกลซ้ือ 2,800 บาท
,หจก. เพียรเจริญ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,605 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061050074 19/5/2018

636 ขออนุมัติจัดซ้ือสังฆทานและวัสดุอุปกรณ์ในการท าบุญ 
ในวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ.2561

5,050.00 5,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธรรมศิริ  เสนอราคา 5,050 
บาท

ร้านธรรมศิริ  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,050
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061050072 19/5/2018

637 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 1 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยพยาธิ
วิทยา (อ.สานิตา)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด เสนอราคา 4,000 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061050071 19/5/2018

638 ขออนุมัติจัดจ้างท าเอกสาร จ านวน 51,650 แผ่น เพ่ือใช้
ส าหรับจัดโครงการเตรียมความพร้อมสอบใบประกอบ
วิชาชีพกายภาพบ าบัด

25,830.00 25,830.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา วรดิถี เสนอราคา
25,830 บาท

น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
25,830 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061050011 19/5/2018

639 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 / 70 แกรม 
จ านวน 100 รีม

9,309.00 9,309.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด เสนอราคา9,309 บาท

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 9,309 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061050075 20/5/2018

640 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 10 
รายการ (อ.อุไรภรณ์ส ารองจ่าย กลุ่มกมลวัทน์ สุขสวัสด์ิ)

2,432.21 2,432.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด เสนอราคา
 998.31  บาท,คลินิก
กายภาพบ าบัดบ้านสุขกายสบายใจ
 1,433.90 บาท

บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 998.31 บาท,คลินิก
กายภาพบ าบัดบ้านสุขกายสบายใจ 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ1,433.90 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061050078 20/5/2018

641 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสันกาว (อ.
อลงกต กลุ่มวชิรวิทย์ บุญบูชาไชย)

1,092.00 1,092.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์ซีร็อก เสนอราคา1,092 
บาท

ร้านเบสท์ซีร็อก ราคาท่ีตกลงจ้าง 
1,092 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061050077 20/5/2018

642 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 7 รายการ (อ.
อลงกต กลุ่ม พัชรีภรณ์ เติมสายทอง)

2,064.00 2,064.00 เฉพาะเจาะจง ข้าวโอ๊ตก๊อปป้ี เสนอราคา 449 
บาท,เอ็นเอ็น อีซ่ีปร๊ิน (NN Easy 
print) เสนอราคา 713 บาท,ONE
 DESIGN เสนอราคา 150 บาท ,
ถ่ายคล่อง เสนอราคา 752 บาท

ข้าวโอ๊ตก๊อปป้ี ราคาท่ีตกลงจ้าง 449
 บาท,เอ็นเอ็น อีซ่ีปร๊ิน (NN Easy 
print) ราคาท่ีตกลงจ้าง 713 บาท,
ONE DESIGN เสนอราคา 150 บาท
 ,ถ่ายคล่อง ราคาท่ีตกลงจ้าง 752 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061050076 20/5/2018

หนา้ 61



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

643 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดท าไวนิล (อ.อลงกต 
กลุ่มขนิษฐา มณีเนตร)

2,759.00 2,759.00 เฉพาะเจาะจง บัณฑิตเอกสาร เสนอราคา 655 
บาท ,ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส
เสนอราคา 88 บาท,ร้านLEEDA 
COPY เสนอราคา 1,260 บาท,ร้าน
 789 เสนอราคา 500 บาท,สดใส 
ก๊อบป้ี เสนอราคา 256 บาท

บัณฑิตเอกสาร ราคาท่ีตกลงจ้าง 655
 บาท ,ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 88 บาท,ร้าน
LEEDA COPY ราคาท่ีตกลงจ้าง 
1,260 บาท,ร้าน 789 ราคาท่ีตกลง
จ้าง 500 บาท,สดใส ก๊อบป้ี ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 256 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061050079 20/5/2018

644 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาด (เพ่ิมเติม)ประจ าเดือน
เมษายน - เดือนกันยายน พ.ศ.2561

18,634.00 18,634.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส เสนอราคา 18,634 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส ราคาท่ีตกลจ้าง 
18,634 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061050012 21/5/2018

645 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดเคร่ืองดูด - จ่ายสารละลายอัตโนมัติ 
จ านวน 10 ชุด

185,000.00 185,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด เสนอราคา 
185,000 บาท

บริษัท เมดิทอป จ ากัด ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 185,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061050013 22/5/2018

646 ขออนุมัติจัดซ้ือหมุดปัก จ านวน 4 กล่อง (อ.ทิษฏยา
ส ารองจ่าย)

140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
เสนอราคา 140 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 140 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061050088 22/5/2018

647 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ ส าหรับโครงการปัจฉิม
นิเทศนิสิตช้ันปีท่ี 4 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ประจ าปีการศึกษา 2560

3,000.00 1,286.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
เสนอราคา 870 บาท,บริษัท 
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เสนอ
ราคา 180 บาท,บริษัท สยามแม็ค
โคร จ ากัด (มหาชน) เสนอราคา 
236 บาท

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 870 บาท,บริษัท 
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 180 บาท,บริษัท สยามแม็ค
โคร จ ากัด (มหาชน) ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 236 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061050086 22/5/2018

648 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ -
 ส่งพระ เพ่ือเข้าร่วมโครงการท าบุญเน่ืองในโอกาสวัน
คล้ายวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ครบรอบ 9 ปี ใน
วันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ.2561

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสรัญ  นิโครธานนท์ เสนอราคา
 1,000 บาท

นายสรัญ  นิโครธานนท์ ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061050083 22/5/2018

649 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์กระดาษ จ านวน 1 แผ่น 
เพ่ือใช้ส าหรับประกอบการจัดประชุมวิชาการวิภาค
ศาสตร์แห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 41 ระหว่างวันท่ี 23 - 25
 พฤษภาคม พ.ศ.2561

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีลลอส อาร์ต ดีไซน์ เสนอ
ราคา 500 บาท

ร้านซีลลอส อาร์ต ดีไซน์ ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061050084 22/5/2018

หนา้ 62



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

650 ขออนุมัติจัดซ้ืออ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ ชนิดหมุนเวียนน้ า
 ขนาด 45 ลิตร จ านวน 3 เคร่ือง

276,000.01 276,000.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยส-ซายน์ จ ากัด เสนอ
ราคา 276,000.01 บาท

บริษัท เยส-ซายน์ จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 276,000.01 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061050014 24/5/2018

651 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองป่ันตกตะกอนชนิดต้ังโต๊ะ ใช้ใน
งานบริการโลหิต จ านวน 3 เคร่ือง

176,550.00 176,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซสท์ - เมด จ ากัด เสนอ
ราคา 176,550 บาท

บริษัท เซสท์ - เมด จ ากัดราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 176,550 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061050015 24/5/2018

652 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการงานท าพร้อมติดต้ังฝาท่อเหล็ก 
จ านวน 1 ชุด

18,150.00 18,150.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน เสนอราคา 
18,150 บาท

นางณัฐสุดา มะโนม่ัน  ราคาท่ีตกลง
จ้าง 18,150 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061050016 25/5/2018

653 ขออนุมัติจัดซ้ือสไลด์เน้ือเย่ือถาวร จ านวน 1 ชุด เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาจุลกายวิภาค

68,076.00 68,076.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส สแคว เอ็นเตอร์ไพรส์ 
เสนอราคา 68,076 บาท

หจก. เอส สแคว เอ็นเตอร์ไพรส์ 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ68,076 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061050017 26/5/2018

654 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 6 เคร่ือง 35,791.50 35,791.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด 35,791.50 บาท

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
 ราคาท่ีตกลงจ้าง 35,791.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061050018 26/5/2018

655 ขออนุมัติจัดซ้ือแผ่นตรวจน้ าตาลและอิเล็กโทรด (อ.อุไร
ภรณ์ส ารองจ่าย)

4,405.00 4,405.00 เฉพาะเจาะจง คลินิกกายภาพบ าบัดบ้านสุขกาย
สบายใจ เสนอราคา 2,800 บาท ,
หจก. เพียรเจริญ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส เสนอราคา 1,605 บาท

คลินิกกายภาพบ าบัดบ้านสุขกาย
สบายใจ ราคาท่ีตกลซ้ือ 2,800 บาท
,หจก. เพียรเจริญ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,605 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061050105 29/5/2018

656 ขออนุมัติจัดซ้ือแก๊ส ขนาด 15 kg จ านวน 1 ถัง (อ.
อลงกตส ารองจ่าย)

360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเผือก เสนอราคา 360 
บาท

ร้านน้ าแข็งเผือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
360 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061050106 29/5/2018

657 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เพ่ือใช้ส าหรับ
การจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตช้ันปี4 คณะสหเวช
ศาสตร์ ในวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2561

5,376.00 5,376.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน LEEDA COPY เสนอราคา  
5,376 บาท

ร้าน LEEDA COPY ราคาท่ีตกลงจ้าง
 5,376 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061050114 31/5/2018

658 ซ้ือน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ ส าหรับใช้เติม
จักรยานยนต์ของคณะในการรับส่งเอกสารของเจ้าหน้าท่ี
 และใช้งานภายในคณะ

60.00             60.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061050003 1/5/2561

หนา้ 63



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

659 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด ห้องเรียน KB201 และ
 KB202 ส าหรับเดือน พฤษภาคม 2561

1,300.00        1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศรี โคตรพัฒน์ นางเพ็ญศรี โคตรพัฒน์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061050028 2/5/2561

660 ซ้ือการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ Raspberry Pi จ านวน 65 ชุด 195,000.00     195,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800061050001 2/5/2561

661 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด ห้องเรียน mit mit-s1
 mit-s2 ส าหรับเดือน พฤษภาคม 2561

1,500.00        1,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ครองคิด หมู่เท่ียง น.ส.ครองคิด หมู่เท่ียง ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061050029 2/5/2561

662 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน ส าหรับเดินทางจาก ม.
บูรพา - ม.มหิดล ศาลายา ในวันท่ี 11 พ.ค. 2561

3,500.00        3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061050052 3/5/2561

663 จ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไป-กลับ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ใน
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านวิศวกกรมซอฟต์แวร์
ระหว่างสถาบัน ในวันท่ี 11 พ.ค. 2561

10,000.00       10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061050060 3/5/2561

664 ซ้ือของท่ีระลึก ส าหรับมอบให้ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์
พัทยา จ านวน 1 ช้ิน ท่ีให้ความอนุเคราะห์ให้อาจารย์
และนิสิตคณะฯ เข้าแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในวันท่ี 11 พ.ค. 
61

1,000.00        1,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061050053 3/5/2561

665 จ้างท าสายคล้องคอ จ านวน 294 เส้น ส าหรับใช้ติดเห
รีญและมอบในโครงการ ''''แสดงความยินดีกับบัณฑิต
และมหาบัณฑิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจ าปี
การศึกษา 2559''''

7,350.00        7,350.00 เฉพาะเจาะจง นางอุไร ทองปาน นางอุไร ทองปาน ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061050077 10/5/2561

666 ขอจ้างเหมาจัดซุ้ม จ านวน 2 ซุ้มส าหรับใช้ในการ
ด าเนินงานโครงการ ''''แสดงความยินดีบัณฑิตและ
มหาบัณฑิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจ าปี
การศึกษา 2559''''

10,000.00       10,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณวันเพ็ญ แซ่ต๊ัน คุณวันเพ็ญ แซ่ต๊ัน ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061050076 10/5/2561

667 จ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทาง ไปกลับ ม.บูรพา - ม.เทคโนโลยีพระจอม
เก้าพระนครเหนือ ในวันท่ี 11 พ.ค.2561

2,800.00        2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061050068 10/5/2561

หนา้ 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

668 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 30 รายการ ส าหรับใช้ใน
โครงการค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ สาขา SE

8,891.29        8,891.29 ตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061050071 10/5/2561

669 ซ้ือวัสดุ ท าป้ายไวนิล ส าหรับใช้ในการจัดโครงการ ''
แสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะ
วิทยาการสารสนเทศ ประจ าปีการศึกษา 2559''

10,000.00       10,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม- เอส โฆษณา เอ็ม- เอส โฆษณา ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061050078 11/5/2561

670 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ ส าหรับใช้ในโครงการค่ายฝึกพัฒนา
ซอฟต์แวร์

3,108.00        3,108.00 ตกลงราคา บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061050080 11/5/2561

671 เช่าเก้าอ้ีพลาสติก พร้อมผ้าคลุมเก้าอ้ี จ านวน 300 ตัว 
ส าหรับใช้ในการจัดโครงการ ''แสดงความยินดีกับบัณฑิต
และมหาบัณฑิต คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจ าปี
การศึกษา 2559''

4,500.00        4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ เท่งเจียว นายสุเทพ เท่งเจียว ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061050079 11/5/2561

672 เบิกค่าน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ ส าหรับใช้เติม
รถจักรยานยนต์ของคณะในการรับส่งเอกสารของ
เจ้าหน้าท่ี และใช้งานภายในคณะ

60.00             60.00 ตกลงราคา หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061050082 11/5/2561

673 จ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ 6 คัน จ านวน 1 
งาน และรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จ านวน 1 งาน ส าหรับ
เดินทางไป-กลับ ม.บูรพา ถึง โรงแรมสินสยามรีสอร์ท 
จังหวัดระยอง ในวันท่ี 27 พฤษภาคม ถึง วันท่ี 3 
มิถุนายน 2561

142,400.00     142,400.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800061050002 15/5/2561

674 ขออนุมัติซ้ือไส้กรองน้ า ส าหรับใช้เปล่ียนไส้กรองเคร่ือง
กรองน้ า

2,675.00        2,675.00 ตกลงราคา นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061050104 16/5/2561

675 ซ้ืออุปกรณ์ยืดเหยีดกล้ามเน้ือ จ านวน 1 เคร่ือง 15,000.00       15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สปอร์ตแอธล่อน (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท สปอร์ตแอธล่อน (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800061050003 16/5/2561

676 ซ้ือวัสดุกาวซิลิโคนและปืนยิง ส าหรับใช้อุดรอยน้ าซึม
สถานท่ีต่างๆ

230.00           230.00 ตกลงราคา กฤษณ์ อีเลคทริค กฤษณ์ อีเลคทริค ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061050103 16/5/2561

677 ซ้ืออุปกรณ์ส าหรับเช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบ 
Fiber

1,605.00        1,605.00 ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061050102 17/5/2561

678 ขออนุมัติซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera Tk-174 ส าหรับ
ใช้พิมพ์เอกสารในส านักงาน

22,400.00       22,400.00 ตกลงราคา วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800061050004 17/5/2561

หนา้ 65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

679 ซ้ือยาบรรเทาปวดลดไข้ ยาใส่แผลยาล้างแผล ยาแก้
ท้องเสีย ยาแก้ปวดท้อง ยากันยุง หน้ากากอนามัย ยา
แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ  ยาแก้แพ้ลดน้ ามูก พลาสเตอร์ยา 
ส าหรับใช้ในโครงการค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์

863.00           863.00 ตกลงราคา ร้านคลังยา 51 ร้านคลังยา 51 ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061050130 21/5/2561

680 ซ้ือลู่ว่ิงไฟฟ้า จ านวน 2 เคร่ือง 240,000.00     240,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สปอร์ตแอธล่อน (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท สปอร์ตแอธล่อน (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800061050005 21/5/2561

681 ขออนุมัติจัดสถานท่ีส าหรับจัดนิทรรศการโครงการเเลก
เปล่ียนเรียนรู้กับนักวิจัยพ่ีเล้ียงและผู้เช่ียวชาญจาก
ต่างประเทศในกิจกรรม BUU Tech Talk 2018

85,000.00       85,000.00 ตกลงราคา บริษัท แอพดา กรุ๊ป จ ากัด บริษัท แอพดา กรุ๊ป จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800061050006 22/5/2561

682 ขออนุมัติท าป้ายไวนิล ส าหรับใช้ในกิจกรรมโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับนักวิจัยพ่ีเล้ียงและผู้เช่ียวชาญจาก
ต่างประเทศ

2,140.00        2,140.00 ตกลงราคา วี อาร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มาร์
เก็ตต้ิง

วี อาร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มาร์
เก็ตต้ิง

ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061050158 22/5/2561

683 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา - โรงแรมเคปราชา
 ศรีราชา วันท่ี 23 พ.ค. 61

1,500.00        1,500.00 ตกลงราคา นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061050148 22/5/2561

684 ซ้ือกระดาษบรู๊ฟ จ านวน 500 แผ่น 2,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061050150 22/5/2561

685 ขออนุมัติซ้ือชุดสูทสากลชาย ส าหรับอาจารย์ประจักษ์ 5,000.00        5,000.00 ตกลงราคา ร้าน สูทคิวบ์ ร้าน สูทคิวบ์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061050157 22/5/2561

686 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ น้ ากล่ัน น้ ายาหล่อล่ืน จารบี ส าหรับใช้
ในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ

1,520.00        1,520.00 ตกลงราคา นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061050166 23/5/2561

687 ขออนุมัติซ้ือโหลแก้ว กระดาษอาร์ตมัน A4 ขนาด 130 
แกรม ส าหรับใช้ในโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
นักวิจัยพ่ีเล้ียงและผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ

1,000.00        1,000.00 ตกลงราคา บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
และร้านจานชาม บางแสน

บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
และร้านจานชาม บางแสน

ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061050169 24/5/2561

หนา้ 66



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

688 ขอซ้ือหมึกส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อริโก้ Model 
U31MMPC2503SP และ Model U31MMPC503SP  
ส าหรับใช้กับเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อริโก้ในส านักงาน
คณบดีและส านักงานจัดการศึกษาและห้องพักอาจารย์

18,800.00       18,800.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800061050007 24/5/2561

689 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ แฟ้มซองพลาสติก A4 ส าหรับใช้ใน
การด าเนินโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับนักวิจัยพ่ีเล้ียง
และผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ

1,800.00        1,800.00 ตกลงราคา บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061050175 25/5/2561

690 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก กระเช้าอาหารทะเลแห้ง ของท่ี
ระลึกตรามหาวิทยาลัย ส าหรับใช้ในการด าเนินโครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับนักวิจัยพ่ีเล้ียงและผู้เช่ียวชาญจาก
ต่างประเทศ

5,000.00        5,000.00 ตกลงราคา ร้านมารดา และ ม.บูรพา ร้านมารดา และ ม.บูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061050174 25/5/2561

691 จ้างท าป้ายสต๊ิกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด จ านวน 6 ป้าย 
และท าป้ายไวนิล จ านวน 10 ป้าย

5,000.00        5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ร้านตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061050176 25/5/2561

692 ขออนุมัติจ้างปร๊ินสีขนาด A4 จ านวน 200 แผ่น และ
แผ่นพับขนาด A4 จ านวน 200 แผ่น ส าหรับใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรม BUU Tech Talk 2018

3,800.00        3,800.00 ตกลงราคา ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800061050180 28/5/2561

693 ขอจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ 10,655.10 10,655.10 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง/เสนอ
ราคา 10,655.10 บาท

นายบรรชา  โคตรศรีเมือง/เสนอ
ราคา 10,655.10 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3900061050002 23/5/2561

694 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงเติม 10
 พ.ค. 61 เพ่ือไปรับ-ส่งผู้บริหารและคณาจารย์ เข้า
ประชุมติดต่องานโครงการบริการวิชาการ ณ รพ. 
สมเด็จพระบรมราชเทวี และบ.สยามคอมเพรสเซอร์

1,000.00        1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง PR4000061050011 10/5/2018

695 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เติม
วันท่ี 24 พ.ค. 61 เพ่ือไปรับ-ส่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมา
เข้าประชุมประจ าสถาบันฯ คร้ังท่ี1/2561 ท่ีกทม. เติม
รถสถาบันภาษา ขฉ7133

1,000.00        1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง PR4000061050012 10/5/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

696 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดเก็บขยะประจ าเดือนพฤษภาคม 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  สุขสมบัติ/3,500 บาท นายสมศักด์ิ  สุขสมบัติ/3,500 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061050012 1/5/2561

697 ขออนุมัติจัดซ้ือผลไม้ดอกไม้ไหว้ครูประจ าเดือน
พฤษภาคม

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ๊ียบ ฟลาเวอร์/3,500 บาท ร้านเจ๊ียบ ฟลาเวอร์/3,500 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061050013 1/5/2561

698 ขออนุมัติจัดซ้ือสาย HDMI 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
1,750 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
1,750 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061050014 9/5/2561

699 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองผสมสัญญานเสียง 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงพล พรมจีน/1,500 บาท นายทรงพล พรมจีน/1,500 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061050018 10/5/2561

700 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาจักรเย็บผ้า,เตารีด 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง สหชัยค้าจักร  200/3,000 บาท สหชัยค้าจักร  200/3,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061050017 10/5/2561

701 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐชัยพงษ์ ช้อยชด/4,600 
บาท

นายณัฐชัยพงษ์ ช้อยชด/4,600 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061050019 16/5/2561

702 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าเอกสารประกอบโครงการร่าง
หลักสูตรฯ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ศุธาศินี บุญเกาะ/2,000 
บาท

นางสาว ศุธาศินี บุญเกาะ/2,000 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200061050033 28/5/2561

703 ขออนุมัติจบ้างถ่ายเอกสารประกอบรายวิชา ภาคเรียนท่ี
 2/2560

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ นาคสมบูรณ์ นางสาวเบญจวรรณ นาคสมบูรณ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR4300061050006 11/5/2018

704 ค่าเช่ารถรับส่งกรรมการ 4,200.00        4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายนรเศรษฐ์ ทรงกลด นายนรเศรษฐ์ ทรงกลด เป็นผู้รับจ้างขับรถโดยตรงและ
สามารถจ้างเหมารถรับส่งท่ีมี
คุณภาพ

PR0215061050002 11/5/2561

705 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ จ านวน 2 รายการ          3,760.00        3,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 3,760 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 3,760 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061040106 1/5/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

706 ซ้ือไอศกรีมวอลล์   จ านวน  7  รายการ        20,267.03       20,267.03 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส
 / ราคาท่ีเสนอ 20267.03 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 20267.03 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050005 1/5/2018

707 ซ้ืออุปกรณ์ประกอบการขาย และวัตถุดิบ  จ านวน  2  
รายการ

         4,360.00        4,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) /ราคาท่ีเสนอ   4,360 
บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) /ราคาท่ีเสนอ   4,360 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050006 1/5/2018

708 ซ้ือน้ าแข็ง (เพ่ือใช้แช่สินค้าเพ่ือจ าหน่ายในวันซ้อมรับ
ปริญญาบัตร  ในวันท่ี  4  พฤษภาคม  2561  ) จ านวน 
 2  รายการ

         1,950.00        1,950.00 เฉพาะเจาะจง คุณธีรานุช  สวัสด์ิพงศ์ธาดา  /
ราคาท่ีเสนอ 1,950 บาท

คุณธีรานุช  สวัสด์ิพงศ์ธาดา  /ราคา
ท่ีเสนอ 1,950 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050004 1/5/2018

709 ซ้ือลูกช้ิน   จ านวน  2  รายการ          8,610.00        8,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  /ราคาท่ีเสนอ 8,610 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 /ราคาท่ีเสนอ 8,610 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050001 1/5/2018

710 ซ้ือซาลาเปา และขนมจีบ  จ านวน  5  รายการ          7,580.74        7,580.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด  /ราคาท่ี
เสนอ 7,580.74 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด  /ราคาท่ี
เสนอ 7,580.74 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050002 1/5/2018

711 ซ้ือข้าวกล่อง  จ านวน  1  รายการ  เพ่ือจ าหน่ายในวัน
ซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร  ในวันท่ี  4  พฤษภาคม 
 2561

         3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าเพ็ขร อาหารตามส่ัง  /
ราคาท่ีเสนอ  บาท

ร้านป้าเพ็ขร อาหารตามส่ัง  /ราคาท่ี
เสนอ  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050003 1/5/2018

712 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมขนส่ง) จ านวน 2 เท่ียว          6,600.00        6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์  /ราคา
ท่ีเสนอ 6,600  บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์  /ราคาท่ี
เสนอ 6,600  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050004 2/5/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

713 ซ้ือพวงกุญแจปลาคละแบบ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
น ามาขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

       21,000.00       21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพล คุณอริยะเกษม  /ราคา
ท่ีเสนอ 21,000 บาท

นายธีรพล คุณอริยะเกษม  /ราคาท่ี
เสนอ 21,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050008 3/5/2018

714 วัสดุส านักงาน  จ านวน 2 รายการ            389.00           389.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดเสตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 389 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวดเสตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 /ราคาท่ีเสนอ 389 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050016 3/5/2018

715 วัสดุส านักงาน(เข้าสต๊อก) จ านวน 3 รายการ          1,872.00        1,872.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดเสตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด  /ราคาท่ีเสนอ  1,872 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวดเสตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
 /ราคาท่ีเสนอ  1,872 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050013 3/5/2018

716 ซ้ือน้ าแข็ง   เพ่ือใช้แช่สินค้าเพ่ือจ าหน่ายในวัน
พระราชทานปริญญาบัตร  ในวันท่ี  7  พฤษภาคม  
2561  จ านวน  1  รายการ

         2,750.00        2,750.00 เฉพาะเจาะจง คุณธีรานุช  สวัสด์ิพงศ์ธาดา  /
ราคาท่ีเสนอ 2,750 บาท

คุณธีรานุช  สวัสด์ิพงศ์ธาดา  /ราคา
ท่ีเสนอ 2,750 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050011 3/5/2018

717 ซ้ือหมวกสวมปลานีโม่ จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขาย
ในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

       24,000.00       24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี สกุลมงคลนาม  /ราคาท่ี
เสนอ 24,000  บาท

นางยุวดี สกุลมงคลนาม  /ราคาท่ี
เสนอ 24,000  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050009 3/5/2018

718 ซ้ือข้าวกล่อง  จ านวน  1  รายการ        12,000.00       12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าเพ็ขร อาหารตามส่ัง  /
ราคาท่ีเสนอ 12,000 บาท

ร้านป้าเพ็ขร อาหารตามส่ัง  /ราคาท่ี
เสนอ 12,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050010 3/5/2018

719 ซ้ือตุ๊กตา จ านวน 6 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

       85,937.05       85,937.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด  /ราคาท่ี
เสนอ 85,937.50 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด  /ราคาท่ี
เสนอ 85,937.50 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050007 3/5/2018

หนา้ 70



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

720 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 2 เท่ียว          6,600.00        6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์  /ราคา
ท่ีเสนอ 6,600  บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์  /ราคาท่ี
เสนอ 6,600  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050014 3/5/2018

721 วัสดุการเกษตร(ตะกร้าดักตะกอน) จ านวน 2 รายการ            850.00           850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร  /ราคาท่ี
เสนอ 850 บาท

ร้านท้ายตลาดการเกษตร  /ราคาท่ี
เสนอ 850 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050018 4/5/2018

722 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 10 รายการ          1,150.00        1,150.00 เฉพาะเจาะจง คุณอ าพล  เทียนเงิน  /ราคาท่ี
เสนอ  1,140 บาท

คุณอ าพล  เทียนเงิน  /ราคาท่ีเสนอ 
 1,140 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050020 4/5/2018

723 วัสดุคอมพิวเตอร์(หัวพิมพ์) จ านวน 1 รายการ          2,850.00        2,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
 /ราคาท่ีเสนอ  2,850 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  /
ราคาท่ีเสนอ  2,850 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050017 4/5/2018

724 ซ้ือข้าวกล่อง   จ านวน  1  รายการ  เพ่ือจ าหน่ายในวัน
พระราชทานปริญญาบัตร  ในวันท่ี  7  พฤษภาคม  2561

         9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าเพ็ขร อาหารตามส่ัง  /
ราคาท่ีเสนอ 9,000  บาท

ร้านป้าเพ็ขร อาหารตามส่ัง  /ราคาท่ี
เสนอ 9,000  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050012 4/5/2018

725 ซ้ือลูกช้ิน     จ านวน  3  รายการ          9,715.00        9,715.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) /ราคาท่ีเสนอ 9,175 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) /ราคาท่ีเสนอ 9,175 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050013 4/5/2018

726 ซ้ือไอศกรีมวอลล์   จ านวน  11  รายการ        29,012.41       29,012.41 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส
 / ราคาท่ีเสนอ 20267.03 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 20267.03 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050015 7/5/2018

หนา้ 71



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

727 ซ้ือลูกช้ิน  จ านวน  3  รายการ          4,450.00        4,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  /ราคาท่ีเสนอ  4,450 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 /ราคาท่ีเสนอ  4,450 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050016 7/5/2018

728 ซ้ือข้าวกล่อง  จ านวน  1  รายการ  เพ่ือจ าหน่ายในวัน
พระราชทานปริญญาบัตร  ในวันท่ี  8  พฤษภาคม  2561

       18,000.00       18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าเพ็ขร อาหารตามส่ัง  /
ราคาท่ีเสนอ 18,000 บาท

ร้านป้าเพ็ขร อาหารตามส่ัง  /ราคาท่ี
เสนอ 18,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050014 7/5/2018

729 ซ้ือซาลาเปา และขนมจีบ   จ านวน  5  รายการ        10,282.27       10,282.27 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด  /ราคาท่ี
เสนอ 10,282.27 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด  /ราคาท่ี
เสนอ 10,282.27 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050017 7/5/2018

730 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า)จ านวน 2 รายการ          6,500.00        6,500.00 เฉพาะเจาะจง อนงค์ ย้ิมละมัย
  /ราคาท่ีเสนอ 6,390 บาท

อนงค์ ย้ิมละมัย
  /ราคาท่ีเสนอ 6,390 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050025 9/5/2018

731 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว          9,900.00        9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050021 9/5/2018

732 วัสดุส านักงาน(เคร่ืองคิดเลข) จ านวน 2 เคร่ือง          1,070.00        1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ   920 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ   920 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050029 9/5/2018

733 ซ้ือสินค้า จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

         9,859.41        9,859.41 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล
 จ ากัด  /ราคาท่ีเสนอ  9,859.41 
บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด  /ราคาท่ีเสนอ  9,859.41 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050018 9/5/2018

หนา้ 72



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

734 วัสดุส านักงาน(เข้าสต๊อก) จ านวน 2 รายการ          1,184.00        1,184.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) /ราคาท่ีเสนอ  1,184 
บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) /ราคาท่ีเสนอ  1,184 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050028 9/5/2018

735 วัสดุโฆษณา(ค่าจ้างพิมพ์อ้ิงค์เจ็ทสต๊ิกเกอร์) จ านวน 2 
รายการ

         3,103.00        3,103.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
3,103 บาท

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 3,103 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050033 10/5/2018

736 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จพนวน 2 รายการ          8,600.00        8,600.00 เฉพาะเจาะจง อนงค์ ย้ิมละมัย / ราคาท่ีเสนอ 
8,600 บาท

อนงค์ ย้ิมละมัย / ราคาท่ีเสนอ 
8,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050035 10/5/2018

737 ซ่อมเคร่ืองกาแฟ จ านวน 2 งาน เพ่ือให้สามารถรองรับ
ตามความต้องการของลูกค้าได้

         4,140.90        4,140.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 4,140.90 
บาท

บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 4,140.90 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050019 10/5/2018

738 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า-ปลาข้างเหลือง) จ านวน 1
 รายการ

         5,000.00        5,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ้ือมเดือน แสงสัตยา / ราคาท่ี
เสนอ 4,800 บาท

เอ้ือมเดือน แสงสัตยา / ราคาท่ีเสนอ
 4,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050034 10/5/2018

739 ซ้ือคุ้กก้ี  จ านวน  1  รายการ          1,500.00        1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์  จตุรัตนชัยพร / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

คุณมนัสนันท์  จตุรัตนชัยพร / ราคา
ท่ีเสนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050021 10/5/2018

740 ค่าจ้างซ่อมมอเตอร์เคร่ืองกรองน้ าทะเล (สวทล.
5208025010002)6640-005-0002/49 จ านวน 1 
รายการ

         5,000.00        5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีซ่อมไทย / ราคาท่ีเสนอ 
4,850 บาท

ร้านศรีซ่อมไทย / ราคาท่ีเสนอ 
4,850 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050032 10/5/2018

หนา้ 73



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050020 10/5/2018

742 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ          3,900.00        3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด  /ราคาท่ีเสนอ  3,560 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด  /ราคาท่ีเสนอ  3,560 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050031 10/5/2018

743 ซ้ือบะหมีก่ึงส 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
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050025 11/5/2018

744 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า-ปลากะพงใบไม้)  
จ านวน 1 รายการ

           200.00           200.00 เฉพาะเจาะจง คุณธนายุต  นามกร  /ราคาท่ีเสนอ
 200 บาท

คุณธนายุต  นามกร  /ราคาท่ีเสนอ 
200 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050038 11/5/2018

745 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  10  รายการ        23,919.82       23,919.82 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส
  /ราคาท่ีเสนอ  23,919.82 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส 
 /ราคาท่ีเสนอ  23,919.82 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050023 11/5/2018

746 ซ้ือลูกช้ิน  จ านวน  2  รายการ          4,668.00        4,668.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  /ราคาท่ีเสนอ  4,668 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 /ราคาท่ีเสนอ  4,668 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050026 11/5/2018

747 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว          9,900.00        9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050037 11/5/2018

หนา้ 74



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

748 ซ้ืออิชิตัน  จ านวน  1  รายการ          9,450.00        9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน  /ราคาท่ีเสนอ
  9,450 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน  /ราคาท่ีเสนอ  
9,450 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050024 11/5/2018

749 วัสดุการเกษตร(จ้างท าโครงไม้) จ านวน 1 รายการ          3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเฉลียว  เฮ็งสมบูรณ์  /ราคาท่ี
เสนอ 2,500  บาท

นางเฉลียว  เฮ็งสมบูรณ์  /ราคาท่ี
เสนอ 2,500  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050039 11/5/2018

750 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจ าศูนย์
การเรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน ประจ าปี 2561 ต้ังแต่
วันท่ี 1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561 งวดท่ี 6 
เดือนมีนาคม 2561(เงินรับฝากเงินรายได้)

       36,000.00       36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี
 อินเตอร์การ์ด จ ากัด  /ราคาท่ี
เสนอ  36,000 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี 
อินเตอร์การ์ด จ ากัด  /ราคาท่ีเสนอ 
 36,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PO7000061050002 15/5/2018

751 วัสดุไฟฟ้า และปรับอากาศ จ านวน 1 รายการ          8,580.00        8,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด  /ราคาท่ีเสนอ  8,500 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด  /ราคาท่ีเสนอ  8,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050046 15/5/2018

752 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดของศูนย์การเรียนรู้โลกใต้
ทะเล บางแสน งวดท่ี 6 เดือนมีนาคม 2561

       13,327.67       13,327.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.
เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ากัด /ราคาท่ี
เสนอ 13,327.67 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 
13,327.67 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PO7000061050001 15/5/2018

753 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว          9,900.00        9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050040 15/5/2018

754 ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและก าจัดปลวดของอาคาร
ศูนย์การเรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน ( 1 ตค.60-30 กย.
 61) งวดท่ี 2 มกราคม - มีนาคม 2561 (เงินรับฝากเงิน
รายได้)

       12,037.50       12,037.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล 
(ประเทศไทย) จ ากัด  /ราคาท่ี
เสนอ 12,037.50 บาท

บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล 
(ประเทศไทย) จ ากัด  /ราคาท่ีเสนอ 
12,037.50 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PO7000061050003 15/5/2018

หนา้ 75



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

755 ซ้ือสินค้า  อุปกรณ์ประกอบการขายและวัสดุ จ านวน 25
 รายการ เพ่ือน ามาใช้และขายในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

       27,067.00       27,067.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)  /ราคาท่ีเสนอ 27,067
บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)  /ราคาท่ีเสนอ 27,067บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050027 15/5/2018

756 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ          8,600.00        8,600.00 เฉพาะเจาะจง คุณเอ้ือมเดือน  แสงสัตยา  /ราคา
ท่ีเสนอ 8,600 บาท

คุณเอ้ือมเดือน  แสงสัตยา  /ราคาท่ี
เสนอ 8,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050049 16/5/2018

757 วัสดุงานบ้าน และงานครัว จ านวน 2 รายการ            440.00           440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)  /ราคาท่ีเสนอ 434 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)  /ราคาท่ีเสนอ 434 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050060 16/5/2018

758 วัสดุการเกษตร(กาวซิลิโคน) จ านวน 1 รายการ            100.00           100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์อิเลคทริค  /ราคาท่ี
เสนอ 100 บาท

ร้าน กฤษณ์อิเลคทริค  /ราคาท่ีเสนอ
 100 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050052 16/5/2018

759 วัสดุคอมพิวเตอร์(ชุดสร้างภาพ) จ านวน 1 รายการ          3,500.00        3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
 /ราคาท่ีเสนอ 3,500 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  /
ราคาท่ีเสนอ 3,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050054 16/5/2018

760 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาใช้ใน
ส านักงานร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

           597.00           597.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)  /ราคาท่ีเสนอ 595 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)  /ราคาท่ีเสนอ 595 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050029 17/5/2018

761 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์(ย่ีห้อDell)เปล่ียน
แผงวงจรหลัก (สวทล. 591500301000001/15)จ านวน
 1 รายการ

           500.00           500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
 /ราคาท่ีเสนอ 500 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  /
ราคาท่ีเสนอ 500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050070 17/5/2018

หนา้ 76



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

762 ซ้ือเมล็ดกาแฟ จ านวน 2 ลัง เพ่ือน ามาเป็นวัตถุดิบใน
การขายกาแฟสด

         7,532.80        7,532.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  /ราคาท่ีเสนอ 7,532.80 
บาท

บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  /ราคาท่ีเสนอ 7,532.80 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050030 17/5/2018

763 วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเคร่ืองพิมพ์HP Officejet 7110) 
จ านวน  4 รายการ

         7,000.00        7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
 /ราคาท่ีเสนอ 7,000 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  /
ราคาท่ีเสนอ 7,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050069 17/5/2018

764 ซ้ือพาย,คุกก้ี  จ านวน  1  รายการ          1,500.00        1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์  /
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์  /
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050028 17/5/2018

765 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว          9,900.00        9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050066 17/5/2018

766 วัสดุการแพทย์(หน้ากากอนามัย) จ านวน 1 รายการ            540.00           540.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสาม้ญ สวัสดีฟาร์มาซี
กรุ๊ป  /ราคาท่ีเสนอ 535 บาท

ห้างหุ้นส่วนสาม้ญ สวัสดีฟาร์มาซี
กรุ๊ป  /ราคาท่ีเสนอ 535 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050072 18/5/2018

767 ซ้ือตุ๊กตา จ านวน 3 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

       56,512.05       56,512.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด  /ราคาท่ี
เสนอ 56,512.05 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด  /ราคาท่ี
เสนอ 56,512.05 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PO7080061050002 22/5/2018

768 วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(โซเดียมไบคาร์บอเนต) 
จ านวน 1 รายการ

         3,900.00        3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยืนยงพานิช  /ราคาท่ีเสนอ 
3,900 บาท

ร้านยืนยงพานิช  /ราคาท่ีเสนอ 
3,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050074 18/5/2018

หนา้ 77



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

769 ซ้ือลูกช้ิน  จ านวน  1  รายการ          2,370.00        2,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด  /ราคาท่ีเสนอ 2,370  บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 /ราคาท่ีเสนอ 2,370  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050034 18/5/2018

770 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  5  รายการ          4,070.67        4,070.67 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส
  /ราคาท่ีเสนอ 4,070.67 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส 
 /ราคาท่ีเสนอ 4,070.67 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050035 18/5/2018

771 ซ้ือสินค้า จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

       15,000.00       15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภัค ศรีลาอ า  /ราคาท่ีเสนอ 
15,000 บาท

นางสุภัค ศรีลาอ า  /ราคาท่ีเสนอ 
15,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050032 18/5/2018

772 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  1 รายการ          5,542.58        5,542.58 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส
 /ราคาท่ีเสนอ 5,542.28 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส
 /ราคาท่ีเสนอ 5,542.28 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050033 18/5/2018

773 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว          9,900.00        9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050075 21/5/2018

774 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ(แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ 95 
ดีกรี จ านวน 21 ป๊ีป รวม 378 ลิตร) พร้อมค่าขนส่ง

       22,000.00       22,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การสุรา  กรมสรรพสามิต  /
ราคาท่ีเสนอ18,447.70 บาท

องค์การสุรา  กรมสรรพสามิต  /
ราคาท่ีเสนอ18,447.70 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050077 21/5/2018

775 ซ้ือสินค้า จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

       10,720.12       10,720.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล
 จ ากัด  /ราคาท่ีเสนอ 10,720.12 
บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด  /ราคาท่ีเสนอ 10,720.12 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050036 21/5/2018

หนา้ 78



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

776 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว          9,900.00        9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050085 23/5/2018

777 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ          9,500.00        9,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณอนงค์  ย้ิมละมัย  /ราคาท่ีเสนอ
 9,370 บาท

คุณอนงค์  ย้ิมละมัย  /ราคาท่ีเสนอ 
9,370 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050090 23/5/2018

778 วัสดุส านักงาน (หมึกพิมพ์เคร่ืองโทรสาร-Panasonic 
KX2085) จ านวน 1 รายการ

         1,450.00        1,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
 /ราคาท่ีเสนอ 1,50 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  /
ราคาท่ีเสนอ 1,50 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050087 23/5/2018

779 ซ้ือสินค้า จ านวน 6 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

       41,096.00       41,096.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร  /ราคาท่ี
เสนอ 41,096 บาท

น.ส. สมใจ จามรเธียร  /ราคาท่ีเสนอ
 41,096 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050037 23/5/2018

780 วัสดุการเกษตร(ไข่ไรน้ าเค็ม) จ านวน 1 รายการ        13,500.00       13,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร  /ราคาท่ี
เสนอ 13,500 บาท

ร้านท้ายตลาดการเกษตร  /ราคาท่ี
เสนอ 13,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050091 23/5/2018

781 ซ้ือสินค้า จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

       24,000.00       24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี สกุลมงคลนาม  /ราคาท่ี
เสนอ 24,000 บาท

นางยุวดี สกุลมงคลนาม  /ราคาท่ี
เสนอ 24,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050039 24/5/2018

782 น้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับพนักงานรับ-ส่งหนังสือ
(ประจ าเดือนมิถุนายน) จ านวน1 รายการ

           400.00           400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง / 
ราคาท่ีเสนอ 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง / 
ราคาท่ีเสนอ 400 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050095 24/5/2018

หนา้ 79



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

783 ซ้ือแสตมป์ดวง จ านวน 1 รายการ  เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

           300.00           300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณียไทย จ ากัด 
(มหาชน)  /ราคาท่ีเสนอ 300 บาท

บริษัท ไปรษณียไทย จ ากัด (มหาชน)
  /ราคาท่ีเสนอ 300 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050038 24/5/2018

784 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 3 รายการ          7,500.00        7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ล้ีฮวดสุน , ห้องเย็นชวนชม  /
ราคาท่ีเสนอ 7,390  บาท

ร้าน ล้ีฮวดสุน , ห้องเย็นชวนชม  /
ราคาท่ีเสนอ 7,390  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050096 24/5/2018

785 วัสดุอุปกรณ์ด าน้ า(ชุดด าน้ าแบบขายาว) จ านวน 1 
รายการ

         2,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Mermaids Dive Center 
สาขาพัทยา  /ราคาท่ีเสนอ 2,000
 บาท

ร้าน Mermaids Dive Center 
สาขาพัทยา  /ราคาท่ีเสนอ 2,000 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050099 25/5/2018

786 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  11  รายการ        22,956.30       22,956.30 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส
  /ราคาท่ีเสนอ 22,956.30 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส 
 /ราคาท่ีเสนอ 22,956.30 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050040 25/5/2018

787 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 20 รายการ          6,430.00        6,430.00 เฉพาะเจาะจง คุณอ าพล  เทียนเงิน  /ราคาท่ี
เสนอ 6,430 บาท

คุณอ าพล  เทียนเงิน  /ราคาท่ีเสนอ 
6,430 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050100 25/5/2018

788 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว          9,900.00        9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050098 25/5/2018

789 ซ้ือคุ้กก้ี  จ านวน  1  รายการ          1,500.00        1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์  จตุรัตนชัยพร  /
ราคาท่ีเสนอ บาท

คุณมนัสนันท์  จตุรัตนชัยพร  /ราคา
ท่ีเสนอ บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050042 28/5/2018

หนา้ 80



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

790 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว          9,900.00        9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050105 28/5/2018

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

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์  /
ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080061050041 28/5/2018

792 หนังสือพิมพ์(ประจ าเดือน มิถุนายน 2561) จ านวน 2 
รายการ

           600.00           600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร  /ราคาท่ีเสนอ 600 
บาท

ร้านเกษากร  /ราคาท่ีเสนอ 600 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050104 28/5/2018

793 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ          8,600.00        8,600.00 เฉพาะเจาะจง คุณเอ้ือมเดือน  แสงสัตยา  /ราคา
ท่ีเสนอ 8,600 บาท

คุณเอ้ือมเดือน  แสงสัตยา  /ราคาท่ี
เสนอ 8,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050107 31/5/2018

794 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว          9,900.00        9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050106 31/5/2018

795 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า-ปลาข้างเหลือง) จ านวน 1
 รายการ

         4,800.00        4,800.00 เฉพาะเจาะจง คุณอนงค์  ย้ิมละมัย  /ราคาท่ีเสนอ
 4,800 บาท

คุณอนงค์  ย้ิมละมัย  /ราคาท่ีเสนอ 
4,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000061050108 31/5/2018

796 ขออนุมัติปรับเพ่ิมค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในส่วนของค่าแรงข้ันต่ า 
จากเดิมวันละ 308 เป็น 330 บาท ต้ังแต่วันท่ี 26 เมย. 
2561 -  30 กย. 2561 รวม 153 วัน เป็นเงิน 41,712 
บาท

       41,712.00       41,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.
เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ากัด /ราคาท่ี
เสนอ 41,712 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 
41,712 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PO7000061050004 31/5/2018

หนา้ 81



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

797 ขอซ้ือพัดลมระบาย HCDU 22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์ ไดเรคช่ัน ซิสเต็ม 
จ ากัด

บริษัท เบสท์ ไดเรคช่ัน ซิสเต็ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050011 3/5/2561

798 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 3 รายการ ตามเอกสารแนบ 69,900.00 69,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050050 1/5/2561

799 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลักซ์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท ลักซ์ เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050038 1/5/2561

800 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050033 1/5/2561

801 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050035 1/5/2561

802 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050034 1/5/2561

803 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050037 1/5/2561

804 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเทค 24 จ ากัด บริษัท วินเทค 24 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050021 1/5/2561

805 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050019 1/5/2561

806 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050008 1/5/2561

หนา้ 82



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

807 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จ ากัด บริษัท บิซิคอม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050018 1/5/2561

808 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050027 1/5/2561

809 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050022 1/5/2561

810 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จ ากัด บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050025 1/5/2561

811 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,989.80 12,989.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050040 1/5/2561

812 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 14,112.00 14,112.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพ
พลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050003 1/5/2561

813 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 16,250.00 16,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050039 1/5/2561

814 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 20,704.50 20,704.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050016 1/5/2561

815 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050015 1/5/2561

816 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,662.00 22,662.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพ
พลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050001 1/5/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

817 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050029 1/5/2561

818 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 24,900.00 24,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050006 1/5/2561

819 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050004 1/5/2561

820 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จ ากัด บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050026 1/5/2561

821 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 31,390.00 31,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050028 1/5/2561

822 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050023 1/5/2561

823 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 37,300.00 37,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050011 1/5/2561

824 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050013 1/5/2561

825 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050009 1/5/2561

826 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 43,560.00 43,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050012 1/5/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

827 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050020 1/5/2561

828 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 53,000.00 53,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050031 1/5/2561

829 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 66,500.00 66,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050030 1/5/2561

830 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050024 1/5/2561

831 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 84,200.00 84,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050007 1/5/2561

832 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 98,800.00 98,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050032 1/5/2561

833 ขออนุมัติค่าจ้างตรวจการนอนหลับแบบ EEG (มีเทคนิค
เชียลเฝ้า) ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ ากัด บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050008 2/5/2561

834 ขออนุมัติค่าตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือน พฤษภาคม
 พ.ศ. 2561

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050007 1/5/2561

835 ขออนุมัติค่าตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือน พฤษภาคม
 พ.ศ. 2561

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050006 1/5/2561

836 ขออนุมัติค่าตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือน พฤษภาคม
 พ.ศ. 2561

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050005 1/5/2561

หนา้ 85



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

837 ขออนุมัติซ้ือ AirFit N20 Nasal Mask ไซส์ M จ านวน 1
 ช้ิน

6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ ากัด บริษัท เซนต์เมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050055 1/5/2561

838 ขออนุมัติซ้ือสารเภสัชรังสีชนิด I-131 Caposule 
ประจ าเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

99,800.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050049 1/5/2561

839 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 3 เคร่ือง 31,490.00 31,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทร
นิกส์ จ ากัด

บริษัท เมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทร
นิกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050054 1/5/2561

840 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองตรวจวิเคราะห์การท างานของเซลล์
ประสาทหูช้ันใน จ านวน 1 เคร่ือง

170,000.00 170,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอียร์โทน (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เอียร์โทน (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050004 1/5/2561

841 ซ้ือปรอทวัดไข้ส าหรับวัดหน้าผาก 1,530.00 1,530.00 ตกลงราคา บริษัท เอส ที เพอร์เฟ็คช่ัน จ ากัด บริษัท เอส ที เพอร์เฟ็คช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050014 1/5/2561

842 ซ้ืออุปกรณ์การแพทย์ 24,000.00 24,000.00 ตกลงราคา หจก. พี.ที เมดิเทรด หจก. พี.ที เมดิเทรด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050051 1/5/2561

843 ซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 10 ชนิด 30,650.00 30,650.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ ซัพพอร์ต คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050010 1/5/2561

844 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050036 1/5/2561

845 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,810.00 3,810.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061040290 2/5/2561

846 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061040289 2/5/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

847 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061040294 2/5/2561

848 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,412.00 12,412.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050056 2/5/2561

849 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 25,560.00 25,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050062 2/5/2561

850 จ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561

160,000.00 160,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ จีโนมิค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ จีโนมิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050013 3/5/2561

851 จ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์รายการ
สารละลายหรือรีเอเจนต์ส าหรับธนาคารเลือด

260,000.00 260,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050057 2/5/2561

852 จ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจประจ าเดือนพฤษภาคม 
2561

220,000.00 220,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ 
จ ากัด

บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050012 3/5/2561

853 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 72,500.00 72,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050060 2/5/2561

854 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061040293 2/5/2561

855 ขอซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 94,981.00 94,981.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061040295 3/5/2561

856 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050068 3/5/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

857 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061040299 3/5/2561

858 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061040303 3/5/2561

859 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 49,648.00 49,648.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061040298 3/5/2561

860 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061040291 3/5/2561

861 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 78,110.00 78,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061040300 3/5/2561

862 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 80,078.80 80,078.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061040301 3/5/2561

863 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 80,806.40 80,806.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061040296 3/5/2561

864 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 84,958.00 84,958.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061040297 3/5/2561

865 ขอซ่อมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 28,622.50 28,622.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050010 3/5/2561

866 ขอซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050009 3/5/2561

หนา้ 88



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

867 ขอซ์อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 32,800.00 32,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061040292 3/5/2561

868 ซ้ือก๊อสพับ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050069 3/5/2561

869 ซ้ือยา hdENOXaparin 6000 iu/0.6 ml (Clexane) 
จ านวน 100 กล่อง

48,364.00 48,364.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050063 3/5/2561

870 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 21,800.00 21,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061040302 3/5/2561

871 ขอซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 97,094.00 97,094.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050084 4/5/2561

872 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 ชนิด 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050071 4/5/2561

873 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 21,750.00 21,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050080 4/5/2561

874 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050081 4/5/2561

875 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050085 4/5/2561

876 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 77,000.00 77,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050082 4/5/2561

หนา้ 89



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

877 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 84,800.00 84,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050083 4/5/2561

878 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050102 4/5/2561

879 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,317.00 7,317.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพ
พลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050098 4/5/2561

880 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,360.00 9,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050090 4/5/2561

881 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050095 4/5/2561

882 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 16,353.00 16,353.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพ
พลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050099 4/5/2561

883 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพ
พลายส์ จ ากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050092 4/5/2561

884 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 28,200.00 28,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพ
พลายส์ จ ากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050094 4/5/2561

885 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 33,100.00 33,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050101 4/5/2561

886 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 48,400.00 48,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050087 4/5/2561

หนา้ 90



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

887 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050089 4/5/2561

888 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050097 4/5/2561

889 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 72,600.00 72,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050088 4/5/2561

890 ขอซ้ือเคร่ือง Infrared Micro-Sterilizer 15,087.00 15,087.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จ ากัด บริษัท ไอโครเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050103 4/5/2561

891 ค่าบริการสลายน่ิว จ านวน 2 ราย 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050014 8/5/2561

892 ซ้ือชุดอัตราการไหลของอ๊อกซิเจน 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050091 4/5/2561

893 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 15,718.30 15,718.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050070 4/5/2561

894 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอิร์ธ ไลน์ จ ากัด บริษัท เอิร์ธ ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050075 4/5/2561

895 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050079 4/5/2561

896 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 59,000.00 59,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050108 7/5/2561

หนา้ 91



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

897 ขออนุมัติซ้ือ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) 
จ านวน 765 แกลลอน

99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี
 จ ากัด

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050105 7/5/2561

898 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

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050106 7/5/2561

899 ซ่อมรถพยาบาลทะเบียน กฉ 6483 11,450.00 11,450.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา มุทิตานนท์ นายปรีชา มุทิตานนท์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050051 18/5/2561

900 ซ้ืออะไหล่เคร่ือง Monitor 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โนเบิล เมด แอนด์ เทค หจก. โนเบิล เมด แอนด์ เทค คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050113 7/5/2561

901 ซ้ืออะไหล่เคร่ืองมือแพทย์ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โนเบิล เมด แอนด์ เทค หจก. โนเบิล เมด แอนด์ เทค คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050111 7/5/2561

902 ซ้ือแก๊สหุงต้ม 28,875.00 28,875.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส บางแสนแก๊ส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050115 7/5/2561

903 ซ้ือกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล 3,500.00 3,500.00 ตกลงราคา Man Satellite Center Man Satellite Center คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050107 7/5/2561

904 ขอซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 95,536.00 95,536.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050120 8/5/2561

905 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองอัลตร้าซาวน์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล 
เซอร์วิส จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050139 8/5/2561

906 ขอซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองกระตุกหัวใจ 16,100.00 16,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050126 8/5/2561

หนา้ 92



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

907 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองกระตุ้นหัวใจ 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โนเบิล เมด แอนด์ เทค หจก. โนเบิล เมด แอนด์ เทค คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050049 17/5/2561

908 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองช่วยหายใจ
ชนิดควบคุมด้วยปริมาตร

35,200.00 35,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050048 17/5/2561

909 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองช่วยหายใจ
ชนิดควบคุมปริมาตร

21,170.00 21,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050047 17/5/2561

910 ขออนุมัติจัดท าแผ่นพับ 130 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า 2
 พับ 3 ตอน จ านวน 1,000 แผ่น

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050137 8/5/2561

911 ซ้ือผงหมึก Laserjet hp ce 278 A 91,800.00 91,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050123 8/5/2561

912 ซ้ือยา Amoxycillin 500 mg cap (GPO Mox) จ านวน
 100 กล่อง

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050146 8/5/2561

913 ซ้ือยา Clonazepam 0.5 mg (PreNARpil) จ านวน 30
 กล่อง , Clonazepam 2 mg (PREnarpil) จ านวน 20 
กล่อง

18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050148 8/5/2561

914 ซ้ือยา Clorazepate 5 mg (Tranmed5) จ านวน 100 
กล่อง

6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050149 8/5/2561

915 ซ้ือยา Deferasirox 250 mg tab (Exjade) จ านวน 7 
Pack

98,493.50 98,493.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050153 8/5/2561

916 ซ้ือยา FluOXEtine 20 mg จ านวน 100 กล่อง 7,597.00 7,597.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050131 8/5/2561

หนา้ 93



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

917 ซ้ือยา Gabapentin 300 mg cap (Berlontin) จ านวน
 350 กล่อง

98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050150 8/5/2561

918 ซ้ือยา Lopinavir 100 + Ritonavir 25 tab (Aluvia) 
จ านวน 65 ขวด

97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050127 8/5/2561

919 ซ้ือยา Olopatadine 0.2% e.d 2.5 ml (Pataday) 
จ านวน 200 ขวด , CAL citonin 50iu/1 ml inj 
(Miacalcic) จ านวน 20 กล่อง

69,336.00 69,336.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050134 8/5/2561

920 ซ้ือยา Valsartan 160 mg tab (TaReg) จ านวน 500 
กล่อง

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050152 8/5/2561

921 ซ้ือยา Zinc paste 5 gm (Nappy Hippo) จ านวน 40 
โหล

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050144 8/5/2561

922 ซ้ือยา hdENOXaparin 6000 iu/0.6 ml (Clexane) 
จ านวน 100 กล่อง

48,364.00 48,364.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050130 8/5/2561

923 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 ชนิด 4,044.60 4,044.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050154 8/5/2561

924 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 75,620.00 75,620.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050138 8/5/2561

925 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 88,585.30 88,585.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050136 8/5/2561

926 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบ 59,582.00 59,582.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050140 8/5/2561

หนา้ 94



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

927 ซ่อมป๊ัมลมเคร่ืองอบแก๊ส 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประภาส รูปเหล่ียม นายประภาส รูปเหล่ียม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050052 18/5/2561

928 ซ่อมรถทะเบียน ขษ ๙๖๘๑ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร คงต้ังจิตต์ นายวิเชียร คงต้ังจิตต์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050124 8/5/2561

929 ขอซ้ือเคร่ืองตรวจ Micro Bilirubin 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.อี. ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เอส.อี. ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050121 8/5/2561

930 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,167.20 3,167.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จ ากัด บริษัท ไอโครเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050177 9/5/2561

931 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 31,565.00 31,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050202 9/5/2561

932 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7,372.00 7,372.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050176 9/5/2561

933 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 24,900.00 24,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050179 9/5/2561

934 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050183 9/5/2561

935 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050182 9/5/2561

936 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050180 9/5/2561

หนา้ 95



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

937 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050187 9/5/2561

938 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050184 9/5/2561

939 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050197 9/5/2561

940 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050185 9/5/2561

941 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050186 9/5/2561

942 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 25,200.00 25,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050192 9/5/2561

943 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050189 9/5/2561

944 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 36,400.00 36,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050200 9/5/2561

945 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 62,500.00 62,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050190 9/5/2561

946 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 99,500.00 99,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050193 9/5/2561

หนา้ 96



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

947 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 99,500.00 99,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050199 9/5/2561

948 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองฟอกเลือดไตเทียม แบบ On-Line 
Hemodiafiltration จ านวน 1 เคร่ือง

980,000.00 980,000.00 ตกลงราคา บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050021 9/5/2561

949 ค่าบริการสลายน่ิว จ านวน 2 ราย 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโรแลด จ ากัด บริษัท ยูโรแลด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050032 11/5/2561

950 ซ้ือ 9103-Ioban 23x17 จ านวน 10 กล่อง 36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050169 9/5/2561

951 ซ้ือ Cast Fiber - เฝือกใยแก้ว 4x4 yds จ านวน 40 ม้วน
,Cast Altosplint 4x15 inc (เฝือกอ่อนไฟเบอร์ส าเร็จ) 
จ านวน 20 ช้ิน,Cast Altosplint 4x30 inc (เฝือกอ่อน
ไฟเบอร์ส าเร็จ) จ านวน 20 ช้ิน

29,800.00 29,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050168 9/5/2561

952 ซ้ือ Glove (ผ่าตัด) # 6.5 จ านวน 20 กล่อง 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050172 9/5/2561

953 ซ้ือ Glove disposible # S จ านวน 800 กล่อง 91,200.00 91,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050171 9/5/2561

954 ซ้ือ I closed suction set จ านวน 25 ถุง 11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สไปโร เมด จ ากัด บริษัท สไปโร เมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050174 9/5/2561

955 ซ้ือ Oxygen Cannular # S จ านวน 20 ช้ิน , Oxygen 
Cannular # L จ านวน 30 ช้ิน

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050173 9/5/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

956 ซ้ือ Syringe Dispos. 3 ml (unlock) จ านวน 120 
กล่อง,Syringe Dispos. 5 ml (unlock) จ านวน 120 
กล่อง

38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050170 9/5/2561

957 ซ้ือตะแกรงสแตนเลส จ านวน 1 ตู้ 50,000.00 50,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050204 9/5/2561

958 ซ้ือยา Acetylcysteine 600 mg (NACLong) 10 
t/tube จ านวน 600 หลอด

86,028.00 86,028.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050155 9/5/2561

959 ซ้ือยา Antacid 240 ml sus (Belcid) จ านวน 2000 
ขวด

29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050157 9/5/2561

960 ซ้ือยา Flupentixol 0.5 + Melitracen 10 mg tab 
(Anxiset) จ านวน 100 กล่อง , Venlafaxine 75 mg 
cap (Valosine SR) จ านวน 80 กล่อง

92,420.00 92,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050160 9/5/2561

961 ซ้ือยา Magesto F (Mamylase +...) tab จ านวน 30 
ขวด

19,324.20 19,324.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050161 9/5/2561

962 ซ้ือยา Nicardipine 10 mg/10 ml inj (Cardepine) 
จ านวน 20 กล่อง

50,932.00 50,932.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050162 9/5/2561

963 ซ้ือยา Sodium bicarbonate 7.5% inj 50 ml จ านวน
 6 กล่อง

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรช่ัน
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050159 9/5/2561

964 ซ้ือยา Tetracaine 0.5 % e.d 15 ml จ านวน 30 ขวด ,
 Tears3 Naturale Tears (HPML 0.3%-0.8ml/อัน) 
จ านวน 600 กล่อง

89,559.00 89,559.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050165 9/5/2561

965 ซ้ือยา Ursodeoxycholic acid 250 mg cap 
(URSolin) จ านวน 100 กล่อง

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050158 9/5/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

966 ซ้ือยา Valproate 200 mg/1 ml 60 ml syr 
(Depakine) จ านวน 100 ขวด

23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050166 9/5/2561

967 ซ้ือยา Yeast S.boulardii 282.5 mg (Bioflor 250) 
จ านวน 50 กล่อง

12,733.00 12,733.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050156 9/5/2561

968 ซ้ือยา Yttฟ้าทะลายโจร 400 mg cap (60 cap) จ านวน
 300 ขวด

15,900.00 15,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษ์สุข จ ากัด บริษัท รักษ์สุข จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050167 9/5/2561

969 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,650.00 5,650.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050178 9/5/2561

970 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 33,720.00 33,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050206 10/5/2561

971 ซ้ือผงหมึก Laserjet HP CF 283 XC 43,500.00 43,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050208 10/5/2561

972 ซ้ือยา CAPD 2 (1.5% Low Cal) เหลือง 5000 ml 
จ านวน 56 ถุง

44,296.00 44,296.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050209 10/5/2561

973 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 4 ชนิด 7,494.28 7,494.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050210 10/5/2561

974 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 191,530.00 191,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050029 10/5/2561

975 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 494,500.50 494,500.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050024 10/5/2561

หนา้ 99



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

976 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 260,000.00 260,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050025 10/5/2561

977 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 283,015.00 283,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050026 10/5/2561

978 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 306,876.00 306,876.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050028 10/5/2561

979 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 310,300.00 310,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050027 10/5/2561

980 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 486,850.00 486,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050023 10/5/2561

981 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 236,256.00 236,256.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050022 10/5/2561

982 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050223 11/5/2561

983 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,972.00 7,972.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050222 11/5/2561

984 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 2 ชนิด 85,080.00 85,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050227 11/5/2561

985 ซ้ือ Gauze Pad (ชุบแอลกอฮอล์) ส าลีก้อน จ านวน 100
 กล่อง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050228 11/5/2561

หนา้ 100



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

986 สมุดบันทึกการตรวจสุขภาพประจ าปี 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ชุนกราฟฟิก โรงพิมพ์ชุนกราฟฟิก คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050034 15/5/2561

987 ซ้ือ Opsite15Cmx28Cm. จ านวน 6 กล่อง,
FAB-Opsite Post Op 20x10 cm จ านวน 6 กล่อง,
FAB-Opsite Post Op 25x10 cm จ านวน 6 กล่อง

20,993.40 20,993.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050232 11/5/2561

988 ซ้ือ Sunny #3/0 - C/24 (Sofilon. N3024) จ านวน 20
 โหล,Sunny #4/0-C/19 (Sofilon.N4019) จ านวน 20 
โหล

26,536.00 26,536.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050230 11/5/2561

989 ซ้ือ Sunsi #2/0 - non (Thysilk SA20) จ านวน 4 
แพค.Sunsi #3/0 - non - 60 cm (Thysilk SA30) 
จ านวน 4 แพค

10,914.00 10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050229 11/5/2561

990 ซ้ือตู้เย็นเก็บรักษายา จ านวน 2 ตู้ 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คูล แคร์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท คูล แคร์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050031 11/5/2561

991 ซ้ือ Glove(Maxitex)#7.0 มีแป้ง จ านวน 20 กล่อง,
Glove(Maxitex)#7.5 มีแป้ง จ านวน 20 กล่อง,
Glove(Sensiflex)#7.0 ไม่มีแป้ง จ านวน 20 กล่อง

47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050231 11/5/2561

992 ซ้ือซองบรรจุเวชภัณฑ์ 5 ชนิด 19,800.00 19,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050234 14/5/2561

993 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 ชนิด 47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050236 14/5/2561

994 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ 2 ชนิด 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050233 14/5/2561

หนา้ 101



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

995 อะไหล่เคร่ืองมือแพทย์ 3 ชนิด รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ

8,750.00 8,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050235 14/5/2561

996 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 97,200.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050247 15/5/2561

997 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 115,560.00 115,560.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050033 15/5/2561

998 ขออนุมัติซ้ือ MDT Plus 4 Cold Sterilant, 5000 ml. 
จ านวน 10 แกลลอน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061010284 15/5/2561

999 ค่าจ้างท าโรลอัพไข้เลือดออก 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050245 15/5/2561

1000 จ้างท าแผ่นพับ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูรพา พับลิชช่ิง จ ากัด บริษัท บูรพา พับลิชช่ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050036 15/5/2561

1001 ขออนุมัติปรับปรุงหลังคาและอุดรอยร่ัว ท าตาข่ายกันนก
 อาคารศรีนครินทร์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

101,000.00 101,000.00 ตกลงราคา นายสันติ จิตรตรีนิตย์ นายสันติ จิตรตรีนิตย์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050035 15/5/2561

1002 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050273 16/5/2561

1003 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050265 16/5/2561

1004 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 14,900.00 14,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050270 16/5/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1005 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050271 16/5/2561

1006 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 33,130.00 33,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050269 16/5/2561

1007 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 35,015.00 35,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050264 16/5/2561

1008 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 50,300.00 50,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050274 16/5/2561

1009 ขออนุมัติค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล
ท่ัวไป จ านวน 50 เคร่ือง

159,858.00 159,858.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050037 16/5/2561

1010 ค่าบริการสลายน่ิว จ านวน 1 ราย 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050050 18/5/2561

1011 ซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย ไอพี จ ากัด บริษัท ไทย ไอพี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061040257 16/5/2561

1012 ซ้ือยา Aspirin 81 mg (Aspilets) จ านวน 600 กล่อง 25,800.00 25,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050268 16/5/2561

1013 ซ้ือยา Brimonidine 0.2% + TML 0.5% e.d 5 ml 
(Combigan) จ านวน 100 ขวด

39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050279 16/5/2561

1014 ซ้ือยา Budesonide 0.5 mg/2 ml (Pulmicort 
Respule) จ านวน 30 กล่อง

19,934.10 19,934.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050278 16/5/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1015 ซ้ือยา DTPa+IPV+HIB+HB (Hexaxim) จ านวน 50 
กล่อง

69,015.00 69,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050258 16/5/2561

1016 ซ้ือยา Diosmin 450 + Hesperidin 50 mg tab 
(Daflon) จ านวน 350 กล่อง

96,621.00 96,621.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050260 16/5/2561

1017 ซ้ือยา Enalapril 20 mg (Anapril20) จ านวน 100 
กล่อง

42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050261 16/5/2561

1018 ซ้ือยา Ferrous fumarate 45 mg/0.6 ml 15 ml 
(Ferdek) จ านวน 500 กล่อง

19,795.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050280 16/5/2561

1019 ซ้ือยา Lactulose 66.7% syr 100 ml (Laevolac) 
จ านวน 500 ขวด

29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050255 16/5/2561

1020 ซ้ือยา LeuPROrelin 3.75 mg inj (Enantone) จ านวน
 20 Vial/กล่อง

99,916.60 99,916.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050272 16/5/2561

1021 ซ้ือยา MeTROnidazole 500 mg inj 100 ml 
(Mepagyl) จ านวน 500 Vial

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050266 16/5/2561

1022 ซ้ือยา MethiMazole 5 mg tab (Timazol) จ านวน 
100 กล่อง

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050262 16/5/2561

1023 ซ้ือยา Peginterferon al 2a 180mcg/0.5 ml 
(Pegasys) จ านวน 20 syringe

62,980.20 62,980.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050276 16/5/2561

1024 ซ้ือยา Perindopril arginine 5 mg tab (Coversyl 
arginine) จ านวน 100 กล่อง

29,211.00 29,211.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050277 16/5/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1025 ซ้ือยา Rosuvastatin 10 mg tab (Vivacor) จ านวน 
200 กล่อง

96,086.00 96,086.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050275 16/5/2561

1026 ซ้ือยา Sulodexide 250 LSU tab (Vessel) จ านวน 60
 กล่อง

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050259 16/5/2561

1027 ซ้ือยา hdPHENYtoin 250 mg/5 ml inj (Dilantin) 
จ านวน 12 กล่อง

95,337.00 95,337.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050256 16/5/2561

1028 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิป
เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์
 (ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050263 16/5/2561

1029 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทค
 จ ากัด

บริษัท ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทค 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050283 17/5/2561

1030 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050310 17/5/2561

1031 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 14,900.00 14,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จ ากัด บริษัท บิซิคอม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050281 17/5/2561

1032 ขอซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเซพท์เทค จ ากัด บริษัท อินเซพท์เทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050285 17/5/2561

1033 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเช้ือไปท าลาย
 ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (เพ่ิมเติม)

857.50 857.50 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050046 17/5/2561

1034 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเช้ือไปเผา
ท าลาย ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 (ต้ังแต่วันท่ี 
1-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)

48,125.00 48,125.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050053 21/5/2561

หนา้ 105



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1035 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะอันตรายไป
ท าลาย

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050308 17/5/2561

1036 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 15 
รายการ

361,920.00 361,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050043 17/5/2561

1037 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 19 
รายการ

262,580.00 262,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050038 17/5/2561

1038 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 5 
รายการ

194,900.00 194,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050041 17/5/2561

1039 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 6 
รายการ

103,200.00 103,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050040 17/5/2561

1040 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 7 
รายการ

117,200.00 117,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050042 17/5/2561

1041 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 9 
รายการ

102,800.00 102,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050039 17/5/2561

1042 ขออนุมัติซ้ืออาหารปรุงส าเร็จส าหรับผู้ป่วยใน 
ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

750,000.00 750,000.00 คัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050045 17/5/2561

1043 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองวัดและติดตามความอ่ิมตัวของ
ออกซิเจนในเลือดและชีพจร

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคเอซ จ ากัด บริษัท เทคเอซ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050044 17/5/2561

1044 ซ้ือผงหมึก LaserJet HP CF 283XC 43,500.00 43,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050286 17/5/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1045 ซ้ือวัสดุส านักงาน 22 รายการ 61,602.04 61,602.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050284 17/5/2561

1046 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,877.00 11,877.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050282 17/5/2561

1047 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050311 18/5/2561

1048 ขออนุมัติซ้ือถุงบรรจุอาหารเหลว (EZ BAG II WAY) 
จ านวน 4,000 ใบ

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050319 18/5/2561

1049 ขออนุมัติซ้ือแก๊สหุงต้ม ขนาด 15 กิโลกรัม จ านวน 5 ถัง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส บางแสนแก๊ส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050320 18/5/2561

1050 ขออนุมัติซ้ือน้ ายาล้างจานด้วยเคร่ืองล้างจานอัตโนมัติ 23,486.50 23,486.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050317 18/5/2561

1051 ขออนุมัติซ้ือหมึกพิมพ์ CT201161 รุ่น Fuji Docuprint
 C2255 Cyan Toner Cartridge (15K) จ านวน 1 กล่อง

11,220.00 11,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050315 18/5/2561

1052 ขออนุมัติซ้ือถุงใส่ช้อนส้อม พิมพ์ขนาด 5x22 cm. พิมพ์
สีเขียว จ านวน 100,000 ใบ

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จ ากัด บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050318 18/5/2561

1053 Rapid  Mutti-Enzyme 33,063.00 33,063.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050332 21/5/2561

1054 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 33,495.00 33,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050337 21/5/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1055 ซ้ือยา Manidipine 20 mg tab (Madiplot) จ านวน 
300 กล่อง

89,559.00 89,559.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050336 21/5/2561

1056 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2 ชนิด 27,135.20 27,135.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  
จ ากัด

บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050331 21/5/2561

1057 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061040168 21/5/2561

1058 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 3 รายการ 55,426.00 55,426.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050323 21/5/2561

1059 ซ้ือวัสดุไว้เบิกไปซ่อม 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050335 21/5/2561

1060 ซ้ืออะไหล่เคร่ืองช่วยหายใจ 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050334 21/5/2561

1061 ซ้ืออ๊อกซิเจน ไนตรัส และคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ 11,708.80 11,708.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050326 21/5/2561

1062 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050325 21/5/2561

1063 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 ชนิด 39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050330 21/5/2561

1064 ซ้ือยา Azilsartan medoxomil 40 mg tab (Edarbi) 
จ านวน 200 กล่อง

97,798.00 97,798.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050341 22/5/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1065 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 499,989.60 499,989.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050054 22/5/2561

1066 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 406,600.00 406,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050055 22/5/2561

1067 ซ้ือยา N.S.S 0.9% 2000 ml จ านวน 200 ถุง , N.S.S 
Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) (AS) จ านวน 2000 
ขวด

70,800.00 70,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050339 22/5/2561

1068 ขอจ้างท าสมุดบันทึกการรักษาพยาบาล 20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดับบลิว.กราฟฟิค จ ากัด บริษัท เอส.ดับบลิว.กราฟฟิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050062 25/5/2561

1069 ปรับปรุงห้องพิเศษ ช้ัน 5 99,856.68 99,856.68 ตกลงราคา บริษัท กรีน ดีไซน์ แอนด์ บิลด์ 
จ ากัด

บริษัท กรีน ดีไซน์ แอนด์ บิลด์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050057 23/5/2561

1070 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 21,935.00 21,935.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050374 23/5/2561

1071 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 36,600.00 36,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050373 23/5/2561

1072 ขอถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโรงพยาบาล 11,593.00 11,593.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050063 25/5/2561

1073 ซ้ือกระดาาเช็ดมือแบบยาว 72,000.72 72,000.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050345 23/5/2561

1074 ซ้ือผงหมึก LaserJet HP CF283XC 87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050346 23/5/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1075 ซ้ือยา BethaNEchol 10 mg (Ucholine) จ านวน 100
 กล่อง

69,550.00 69,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050358 23/5/2561

1076 ซ้ือยา D 5 S/2 1000 ml จ านวน 1000 ถุง , N.S.S 
0.9% 1000 ml จ านวน 1500 ถุง

78,175.00 78,175.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050369 23/5/2561

1077 ซ้ือยา Doxycycline 100 mg (Doxycom) จ านวน 20 
กล่อง

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050362 23/5/2561

1078 ซ้ือยา Fat emulsion inj 20% 250 ml 
(Otsulip/Intralipid) จ านวน 50 ถุง , D 5 W 1000 ml
 จ านวน 60 ขวด

16,365.00 16,365.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050364 23/5/2561

1079 ซ้ือยา Fenofibrate 200 mt cap (Adren-200) จ านวน
 3000 กล่อง

67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050360 23/5/2561

1080 ซ้ือยา Gaviscon liq 150 ml จ านวน 600 ขวด 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050352 23/5/2561

1081 ซ้ือยา Isosorbide 20 mg (Monolin) จ านวน 300 
กล่อง , Pioglitazone 30 mg tab (Utmos) จ านวน 
2000 กล่อง

88,800.00 88,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050367 23/5/2561

1082 ซ้ือยา Losartan 50 mg tab (Loranta) จ านวน 300 
กล่อง

92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050351 23/5/2561

1083 ซ้ือยา Macrogol (PEG) 4000 10 gm sac (Forlax) 
จ านวน 50 กล่อง

13,107.50 13,107.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050350 23/5/2561

1084 ซ้ือยา Moxifloxacin 0.5% e.d. 5 ml (Vigamox) 
จ านวน 120 กล่อง , Maxitrol ophth oint 3.5 gm 
จ านวน 100 หลอด

23,713.00 23,713.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050365 23/5/2561

หนา้ 110



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1085 ซ้ือยา N.S.S 0.9% 100 ml จ านวน 5000 ถุง,D 5 W 
500 ml จ านวน 120 ถุง,D 5 S 1000 ml จ านวน 200
 ถุง,D 10 S/2 1000 ml จ านวน 60 ถุง

91,740.00 91,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050371 23/5/2561

1086 ซ้ือยา Naproxen 250 mg tab (Nasin) จ านวน 200 
กล่อง , Vitamin B complex tab (B CO-ED) จ านวน 
50 ขวด

54,837.50 54,837.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050368 23/5/2561

1087 ซ้ือยา Nicergoline 10 mg tab (Sermion) จ านวน 
250 กล่อง

92,287.50 92,287.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050361 23/5/2561

1088 ซ้ือยา Octreotide 100 mcg/1 ml inj (Octride) 
จ านวน 200 amp , HYDROXYChloroquine 200 mg 
(HYdroQuin) จ านวน 100 กล่อง

71,600.00 71,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์
 จ ากัด

บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050366 23/5/2561

1089 ซ้ือยา Oxytocin 10 iu/1 ml inj (Synthocinon) 
จ านวน 5 กล่อง

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050356 23/5/2561

1090 ซ้ือยา Risperidone 2 mg tab (Neuris) จ านวน 20 
กล่อง

26,600.00 26,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050363 23/5/2561

1091 ซ้ือยา Saw palmetto 160 + Sting nettle 120 mg 
cap (Prostagutt) จ านวน 60 กล่อง

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050353 23/5/2561

1092 ซ้ือยา Sodium CHLoride tab 300 mg จ านวน 100 
ขวด

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050355 23/5/2561

1093 ซ้ือยา Tranexamic 250 mg/5 ml inj (TranSAmin) 
จ านวน 10 กล่อง

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050357 23/5/2561

หนา้ 111



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1094 ซ้ือยา Varicella 0.5 ml (Varivax) (อีสุกอีใส) จ านวน 
50 Vial

40,125.00 40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050354 23/5/2561

1095 ซ้ือยา Vitamin B12 500 mcg tab (Mecze) จ านวน 
3000 กล่อง

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050359 23/5/2561

1096 ซ้ือเคร่ืองให้ความส่ันสะเทือนส าหรับกายภาพบ าบัด 35,000.00 35,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ ทู พลัส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ ทู พลัส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050056 23/5/2561

1097 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050377 23/5/2561

1098 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 464,380.00 464,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050058 23/5/2561

1099 ขอซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 75,547.00 75,547.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050375 23/5/2561

1100 ซ้ือยา HydrALAzine 25 mg tab (Cesoline) จ านวน 
100 กล่อง

66,200.00 66,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050397 24/5/2561

1101 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 441,696.00 441,696.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050061 24/5/2561

1102 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 434,420.00 434,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050059 24/5/2561

1103 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 314,901.00 314,901.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050060 24/5/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1104 ซ้ือ Cold Hot Pack จ านวน 100 อัน , Syringe Glass 
50 ml (irrigate) จ านวน 4 โหล , Leukoband 
(Plasterผ้า) 2x3 yds NEOTAPE  จ านวน 6 กระบอก ,
 Elastic Bandage 4x5 yds จ านวน 50 โหล

38,880.00 38,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050409 25/5/2561

1105 ซ้ือ ET tube # 7.5 (cuffed) จ านวน 200 ช้ิน , ET 
tube # 8.0 (cuffed) จ านวน 100 ช้ิน

25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050407 25/5/2561

1106 ซ้ือ Extension T Connector จ านวน 50 กล่อง 37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนกัด วากัส เมดิเซีย ห้างหุ้นส่วนกัด วากัส เมดิเซีย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050401 25/5/2561

1107 ซ้ือ IV set for pump (Baxter) จ านวน 400 ช้ิน 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050402 25/5/2561

1108 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 467,151.30 467,151.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050064 25/5/2561

1109 ซ้ือ Traction - Skin (Adult) ชุดดึงจัดแนวกระดูกขา 
จ านวน 20 ชุด

4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) 
จ ากัด (มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050399 25/5/2561

1110 ซ้ือ i Receptual suction Bag (flexliner) 3000 CC 
จ านวน 400 ช้ิน

44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050406 25/5/2561

1111 ซ้ือ เคร่ืองช่วยเดินชนิด 4 ขา (Walker) จ านวน 24 ช้ิน ,
 Cane (ไม้เท้า) 1 ปุ่ม ไม้เท้าก้านร่ม จ านวน 24 ช้ิน

12,326.40 12,326.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050410 25/5/2561

1112 ซ้ือ LS-Support #M จ านวน 24 ช้ิน , LS-Support #
XL จ านวน 24 ช้ิน , LS-Support #XXL จ านวน 24 ช้ิน

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050408 25/5/2561

หนา้ 113



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1113 ซ้ือ Cotton Ball 1.40 gm (450 gm) จ านวน 80 ห่อ ,
 Gauze Roll 9 น้ิว จ านวน 40 ท่อน , Cotton Wool 
(450 gm) จ านวน 120 ม้วน

28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050417 28/5/2561

1114 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 348,606.00 348,606.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050065 28/5/2561

1115 ซ้ือ Renal Biopsy Needle # 14 9 Cm จ านวน 10 
ช้ิน , Renal Biopsy Needle #16 16 Cm จ านวน 6 
ช้ิน

13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดสเต็ป จ ากัด บริษัท เมดสเต็ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050414 28/5/2561

1116 ซ้ือ Tubigrib (Abdominal) # L (สะโพก) จ านวน 36 
ช้ิน

4,892.04 4,892.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050418 28/5/2561

1117 ซ้ือ พลาสติกดามข้อเท้าแบบส้ัน เบอร์ S จ านวน 2 ช้ิน , 
เบอร์ M จ านวน 5 ช้ิน , เบอร์ L จ านวน 2 ช้ิน

24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050415 28/5/2561

1118 ซ้ือยา AdreNAline 1 mg/1 ml จ านวน 1500 amp, 
Penicillin G Benzathine 1.2 mu inj (Retarpen) 
จ านวน 100 vial, Tenofovir300+Emtricitabine200 
tab(TENO-EM) จ านวน 50 ขวด

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050421 28/5/2561

1119 ซ้ือยา Alverine60+Simethicone300 mg 
(Meteospasmyl) จ านวน 200 กล่อง

46,438.00 46,438.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050431 28/5/2561

1120 ซ้ือยา Betahistine 12 mg (Betahis 12) จ านวน 300 
กล่อง

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050433 28/5/2561

1121 ซ้ือยา Chloramphenicol 0.5% e.d 5 ml จ านวน 
120 ขวด , Poly Oph eye/ear Drop 5 ml จ านวน 
600 ขวด

15,601.20 15,601.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050439 28/5/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1122 ซ้ือยา Clonidine HCL 0.15 mg (Hypodine) จ านวน 
10 กล่อง

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050422 28/5/2561

1123 ซ้ือยา DicloXACillin 250 mg cap (GPO Diclox) 
จ านวน 150 กล่อง

79,500.00 79,500.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050427 28/5/2561

1124 ซ้ือยา Dimenhydrinate 50 mg tab จ านวน 50 กล่อง 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050441 28/5/2561

1125 ซ้ือยา Docusate 0.5% ear.d 15 ml (Dewax) จ านวน
 100 ขวด

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050438 28/5/2561

1126 ซ้ือยา Flunarizine 5 mg (Poli-flunarin) จ านวน 20 
กล่อง , Clotrimazole 1% cream 5 gm (Taraten) 
จ านวน 1000 หลอด

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050437 28/5/2561

1127 ซ้ือยา Fusidic acid/Hdcs cream 5 gm (Fucidin H) 
จ านวน 30 หลอด

2,953.20 2,953.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050432 28/5/2561

1128 ซ้ือยา Gabapentin 100 mg (Gabapentin GPO) 
จ านวน 500 กล่อง

75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050428 28/5/2561

1129 ซ้ือยา Hepatitis B vac 0.5 ml (Euvax-B 0.5) จ านวน
 30 กล่อง

3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050423 28/5/2561

1130 ซ้ือยา HyOScine 10 mg tab (Buscopan) จ านวน 50
 กล่อง

36,487.00 36,487.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050436 28/5/2561

1131 ซ้ือยา INSulin Degludec 100 iu/ml 3 ml (Tresiba 
Flextouch) จ านวน 100 กล่อง

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050430 28/5/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1132 ซ้ือยา Ofloxacin 200 mg tab (Ofloxin) 30 กล่อง , 
Ciprofloxacin 200 mg inj 100 ml (Cifloxin) จ านวน
 500 vial

28,248.00 28,248.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050443 28/5/2561

1133 ซ้ือยา OmePRAzole 20 mg cap (GPO) จ านวน 
1000 กล่อง,Atropine 0.6 mg/1 ml (Atropine 
sulfate) จ านวน 500 amp, ว่านหางจระเข้ 30 gm gel
 (Aloe gel) จ านวน 100 หลอด

60,025.00 60,025.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050426 28/5/2561

1134 ซ้ือยา Phosphate inj 8.7% inj 20 ml (K2HPO4) 
จ านวน 100 หลอด

5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050424 28/5/2561

1135 ซ้ือยา Tears2 Natear 10 ml (HPML 0.3% Pre) 
จ านวน 1500 ขวด

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050434 28/5/2561

1136 ซ้ือยา Testosterone 50 mg/5 gm gel (Androgel) 
จ านวน 40 กล่อง

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050429 28/5/2561

1137 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบ 35,096.00 35,096.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050416 28/5/2561

1138 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 9 รายการ ตามเอกสารแนบ 44,386.00 44,386.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท 
จ ากัด

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050420 28/5/2561

1139 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 29,724.60 29,724.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050412 28/5/2561

1140 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 256,158.00 256,158.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050066 28/5/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1141 ซ้ือ Easy foam 10x10 CM. 5 mm. จ านวน 10 กล่อง 15,515.00 15,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050419 28/5/2561

1142 Fluticasone 27.5 mcg nas spray 120 d (Avamys)
 จ านวน 400 ขวด

91,592.00 91,592.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050444 30/5/2561

1143 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 465,664.00 465,664.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050069 30/5/2561

1144 ขอซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 81,700.00 81,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050467 30/5/2561

1145 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050468 30/5/2561

1146 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเทค 24 จ ากัด บริษัท วินเทค 24 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050445 30/5/2561

1147 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050462 30/5/2561

1148 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050449 30/5/2561

1149 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050451 30/5/2561

1150 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050450 30/5/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1151 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 20,600.00 20,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050458 30/5/2561

1152 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050454 30/5/2561

1153 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 25,300.00 25,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050457 30/5/2561

1154 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050463 30/5/2561

1155 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050465 30/5/2561

1156 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 27,790.00 27,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050456 30/5/2561

1157 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050447 30/5/2561

1158 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050453 30/5/2561

1159 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 46,800.00 46,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050460 30/5/2561

1160 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 46,950.00 46,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050452 30/5/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1161 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 62,500.00 62,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050455 30/5/2561

1162 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050446 30/5/2561

1163 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 98,700.00 98,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050464 30/5/2561

1164 ขอซ้ือวัสดุเคลือบหลุมร่องฟัน 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050473 30/5/2561

1165 ขอซ้ือเคร่ืองฉายแสง 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ากัด บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050470 30/5/2561

1166 ขอซ้ือแปรงสีฟัน ยาสีฟัน และกระเป๋าใส่อุปกรณ์ 76,600.00 76,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี พี โกลด์ 
เทรดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี พี โกลด์ 
เทรดด้ิง

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050475 30/5/2561

1167 ขอซ้ือแปรงสีฟัน และยาสีฟัน 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี พี โกลด์ 
เทรดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี พี โกลด์ 
เทรดด้ิง

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050472 30/5/2561

1168 ค่าบริการสลายน่ิว จ านวน 3 ราย 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ 
เซอร์วิสเซส จ ากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061060001 1/6/2561

1169 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
มิถุนายน 2561

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 
ชลบุรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 
ชลบุรี

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050484 30/5/2561

1170 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
มิถุนายน 2561

50,170.00 50,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิส
เท็มส์ จ ากัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050075 31/5/2561

หนา้ 119



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1171 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
มิถุนายน 2561

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050076 31/5/2561

1172 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
มิถุนายน 2561

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050485 30/5/2561

1173 ซ้ือ Trimetazidine 35 mg tab (Vastarel MR) จ านวน
 100 box

48,471.00 48,471.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050486 30/5/2561

1174 ซ้ือยา Atopiclair cream 40 ml (Atopiclair) จ านวน 
10 หลอด

5,564.00 5,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050491 30/5/2561

1175 ซ้ือยา BroMhexine 8 mg tab (Cohexine) จ านวน 
100 กล่อง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050495 30/5/2561

1176 ซ้ือยา DicloFENac 1% 30 gm gel (Difelene) จ านวน
 1000 กล่อง

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050493 30/5/2561

1177 ซ้ือยา Mometasone 50 mcg nasal spray 140 d 
(NasonexAQ) จ านวน 100 ชุด

56,389.00 56,389.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050489 30/5/2561

1178 ซ้ือยา NOXaparin 6000 iu/0.6 ml (Clexane) จ านวน
 200 กล่อง

96,728.00 96,728.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050492 30/5/2561

1179 ซ้ือยา มะขามป้อม (ยาแก้ไอ) 120 ml จ านวน 900 ขวด 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษ์สุข จ ากัด บริษัท รักษ์สุข จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050494 30/5/2561

1180 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 จ านวน 182,756.00 182,756.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050071 30/5/2561

หนา้ 120



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1181 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 176,175.50 176,175.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050073 30/5/2561

1182 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 176,550.00 176,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050074 30/5/2561

1183 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 240,750.00 240,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050067 30/5/2561

1184 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 240,750.00 240,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050068 30/5/2561

1185 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 355,668.00 355,668.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050070 30/5/2561

1186 ขอซ้ือ CLINPRO WV MELON, 50/BAG 29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050474 30/5/2561

1187 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050523 31/5/2561

1188 ซ้ือยา Verapamil SR 240 mg tab (Isoptin SR) 
จ านวน 50 กล่อง

17,334.00 17,334.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050508 31/5/2561

1189 ขออนุมัติค่าตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2561

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061060004 1/6/2561

1190 ขออนุมัติซ้ือค่าตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือนมิถุนายน
 พ.ศ. 2561

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061060005 1/6/2561

หนา้ 121



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1191 ขออนุมัติซ้ือสารเภสัชรังสีวิทยา I-131 Capsule 
ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

99,800.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050524 31/5/2561

1192 ค่าจ้างตรวจการนอนหลับแบบ EEG (มีเทคนิคเชียลเฝ้า)
 ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ ากัด บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061060003 1/6/2561

1193 ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์ 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ จีโนมิค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ จีโนมิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061060026 11/6/2561

1194 จ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์ 260,000.00 260,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050530 31/5/2561

1195 จ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารวิจัยทางการ
แพทย์

385,500.00 385,500.00 จ้างท่ีปรึกษา
โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จ ากัด บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061050077 31/5/2561

1196 ซ้ือยา AMIOdarone 150 mg/3 ml inj (Cordarone) 
จ านวน 50 กล่อง

27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050503 31/5/2561

1197 ซ้ือยา Augmentin 1 gm tab (875+C125) 
(Cavumox) จ านวน 800 กล่อง

98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050516 31/5/2561

1198 ซ้ือยา Calcium carbonate 1500 mg tab 
(Caltab1500) จ านวน 300 กล่อง

63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050506 31/5/2561

1199 ซ้ือยา Carbocysteine lysine 90 mg/ml syr 40 m 
(Fluifort) จ านวน 100 ขวด

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050509 31/5/2561

1200 ซ้ือยา Cefditoren 200 mg tab (Meiact200) จ านวน
 50 กล่อง

62,060.00 62,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050515 31/5/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1201 ซ้ือยา Cefixime 100 mg/5 ml syr 30 ml (Cefspan)
 จ านวน 100 ขวด

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050504 31/5/2561

1202 ซ้ือยา Diazepam 2 mg tab (Diono2) จ านวน 3 ขวด 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โรงงานมิลาโน หจก. โรงงานมิลาโน คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050499 31/5/2561

1203 ซ้ือยา Ensure 850 gm จ านวน 250 กระป๋อง 90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050505 31/5/2561

1204 ซ้ือยา Eperisone HCI 50 mg tab (Myonal) จ านวน 
40 Pack

85,172.00 85,172.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050507 31/5/2561

1205 ซ้ือยา Galantamine 16 mg (Reminyl) จ านวน 20 
กล่อง

64,927.60 64,927.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050511 31/5/2561

1206 ซ้ือยา HPV vac Quadrivalent 0.5 ml (Gardasil) 
จ านวน 30 dose

65,002.50 65,002.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050510 31/5/2561

1207 ซ้ือยา Hyaluronate Na 0.18% e.d (Vislube) จ านวน
 100 กล่อง

96,086.00 96,086.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050500 31/5/2561

1208 ซ้ือยา Ispaghula 5 gm pwd (Mucilin SF) จ านวน 
800 กล่อง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050501 31/5/2561

1209 ซ้ือยา LoraZEpam 0.5 gm tab จ านวน 30 กล่อง , 
Perphenazine 4 mg tab (poraZINE4) จ านวน 2 ขวด

7,140.00 7,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050517 31/5/2561

1210 ซ้ือยา MetFORmin 500 mg tab (Glucolyte) จ านวน
 750 กล่อง

93,750.00 93,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050502 31/5/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1211 ซ้ือยา Methyldopa 250 mg tab (Isomet) จ านวน 
10 กล่อง

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050498 31/5/2561

1212 ซ้ือยา Ondansetron 4 mg/2 ml inj (Onsia) จ านวน 
100 กล่อง , Colistimethate eq 150 mg inj 
(Mellistin) จ านวน 200 vial

86,242.00 86,242.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050520 31/5/2561

1213 ซ้ือยา Oto S.M. ear drop 5 ml จ านวน 100 ขวด 4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050513 31/5/2561

1214 ซ้ือยา Potassium NaHCi 280 gm pwd (Uralyt U) 
จ านวน 60 กระป๋อง

33,255.60 33,255.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050514 31/5/2561

1215 ซ้ือยา Proctosedyl Suppo 15 gm (Doproct) จ านวน
 200 กล่อง

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050512 31/5/2561

1216 ซ้ือยา SimETHicone 40mg/0.6ml drop 15 ml (Air
 X) จ านวน 100 ขวด , Silver sulfadiazi 1% cream 
25 gm (Silvex) จ านวน 300 หลอด , Silver 
sulfadiazi 1 % cream 250 gm (Silvex) จ านวน 100
 กระปุก

34,852.00 34,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000061050521 31/5/2561

1217 ขออนุมัติค่าตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2561

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000061060006 1/6/2561

1218 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 5 
รายการ

21,293.00 21,293.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061050001 1/5/2561

1219 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษ A4  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061050003 2/5/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1220 ขออนุมัติจัดซ้ือ น้ ามันเช้ือเพลิง (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ)

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061050006 2/5/2561

1221 ขออนุมัติจัดซ้ือ กระเช้าของขวัญ (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061050005 2/5/2561

1222 ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าเช่ารถบัส ไป-กลับ มหาวิทยาลัย
บูรพา - บริษัท ไดก้ิน อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย สุวรรณจิระ นายสิทธิชัย สุวรรณจิระ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061050007 2/5/2561

1223 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิพม์ 49,200.00 49,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061050004 2/5/2561

1224 ขออนุมัติจ้าง สอบเทียบเคร่ืองมือมาตรฐาน จ านวน 29 
รายการ รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดจ้าง

39,311.80 39,311.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยฮาท แคลิเบรช่ัน จ ากัด บริษัท ไทยฮาท แคลิเบรช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061050006 9/5/2561

1225 ขออนุมัติจัดจ้างงานซ่อมแซมห้องน้ าชาย-หญิง อาคาร
ปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

199,448.00 199,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีวีเมด จ ากัด บริษัท ดีวีเมด จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061050007 16/5/2561

1226 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ 3,500.56 3,500.56 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061050063 17/5/2561

1227 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 20,640 แผ่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

7,843.20 7,843.20 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061050062 17/5/2561

1228 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุผ้าดิบและอ่ืนๆ ท้ังหมด 9 รายการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061050065 17/5/2561

1229 ขออนุมัติจัดจ้าง ซ่อมเคร่ืองทดสอบก าลังอัดคอนกรีต 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอยล์เทสต้ิงสยาม จ ากัด บริษัท ซอยล์เทสต้ิงสยาม จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061050094 21/5/2561

หนา้ 125



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1230 ขออนุมัติซ่อม  Injector/Detector Probe assembly 
เคร่ือง Gas Chromatograph y (ดังเอกสารแนบ)

25,814.82 25,814.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เวช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061050011 21/5/2561

1231 ขออนุมัติจัดซ้ือ กระดาษกรีนโน๊ต จ านวน 100 แพ็ค 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซ้ือ

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนรินทร ปานจันทร์ นางสาวนรินทร ปานจันทร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061050085 21/5/2561

1232 ขออนุมัติจัดจ้างค่าถ่ายเอกสาร รายละเอียดตามใบเสนอ
ราคา

2,259.10 2,259.10 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061050082 21/5/2561

1233 ขออนุมัติจัดซ้ือ ตลับหมึกพิมพ์ CE85A Black Toner 
จ านวน 5 กล่อง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการ
จัดซ้ือ

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

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061050010 21/5/2561

1234 ขออนุมัติจัดซ้ือ หลอดแก้ว LED GEC, หลอดแก้ว LED 
BEC (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิจไพศาล ไลท์ต้ิง จ ากัด บริษัท กิจไพศาล ไลท์ต้ิง จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700061050012 22/5/2561

1235 ขออนุมัติจัดซ้ือ รางมินิทร้ังก้ิง, รางโทรศัพท์ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

502.90 502.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิจไพศาล ไลท์ต้ิง จ ากัด บริษัท กิจไพศาล ไลท์ต้ิง จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061050107 22/5/2561

1236 ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าถ่ายเอกสาร (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ)

4,218.00 4,218.00 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061050109 22/5/2561

1237 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 14,117 บาท คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

5,364.46 5,364.46 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061050121 24/5/2561

1238 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์95,น้ ามันเบนซิน
ธรรมดา,น้ ามันดีเซล ประจ าเดือนมิถุนายน 2561 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061050123 25/5/2561

1239 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเบนซินธรรมดาประจ าเดือน
มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061050122 25/5/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1240 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์คมชัดลึก,ไทยโพส,กรุงเทพ
ธุรกิจ เข้าห้องสมุด และหนังสือพิม์คมชัดลึก เข้าศูนย์
สอบเทียบ ประจ าเดือนมิถุนายน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

1,155.00 1,155.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เกษากร ร้าน เกษากร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061050128 28/5/2561

1241 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

3,453.82 3,453.82 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061050133 30/5/2561

1242 ขออนุมัติจัดซ้ือสต๊ิกเกอร์ไดคัท ฯลฯ จ านวน 3 รายการ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

1,505.00 1,505.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Infinity Copy Print ร้าน Infinity Copy Print เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061050134 30/5/2561

1243 ขออนุมัติจัดซ้ือ เทปผ้า 2 น้ิว (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ)

315.00 315.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
ส านักงานใหญ่

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
ส านักงานใหญ่

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061050130 30/5/2561

1244 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ขนาน 12000 
BTU

1,230.50 1,230.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700061050137 31/5/2561

1245 ขออนุมัติจัดจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ ม.บูรพา - ศูนย์
ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ จ านวน 1 คัน ในวันท่ี 17 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และรับกลับจากศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิตต์ - ม.บูรพา วันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 
2561 ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR136 16/5/2561

1246 ขออนุมัติจัดจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ ม.บูรพา - 
สนามบินสุวรรณภูมิ จ านวน 2 คัน ในวันศุกร์ท่ี 4 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และรับกลับจากสนามบิน
สุวรรณภูมิ - ม.บูรพา ในวันอาทิตย์ท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ.
 2561 ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR141 2/5/2561

หนา้ 127



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1247 ขออนุมัติจัดจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ ณ จังหวัด
ขอนแก่น จ านวน 2 คัน วันท่ี 04-06 พฤษภาคม 2561

10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นายย่ิงยศ ดอนโคตร นายย่ิงยศ ดอนโคตร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR140 2/5/2561

1248 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด

66,768.00 66,768.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา นาคเจริญ นางสาววรรณา นาคเจริญ ราคา PO0206061050004 2/5/2561

1249 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคารพักบุคลากร 5 ช้ัน (อาคาร 
C-D)

66,768.00 66,768.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสลิ แนบเชย นางสาวสลิ แนบเชย ราคา PO0206061050006 2/5/2561

1250 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมป๊ัมน้ า

16,350.00 16,350.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PR0206061050037 3/5/2561

1251 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 144.45 144.45 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061050038 3/5/2561

1252 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เปล่ียนท่อโสโครก

7,169.00 7,169.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 ราคา PR0206061050083 9/5/2561

1253 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
ซ่อมและเปล่ียนอุปกรณ์ป๊ัมน้ า

10,527.00 10,527.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PR0206061050077 9/5/2561

1254 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เปล่ียนอุปกรณ์ควบคุมระดับน้ า

28,614.00 28,614.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PO0206061050015 17/5/2561

1255 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าอุปกรณ์
กระจายสัญญาณขนาด 24 port

99,750.00 99,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PO0206061050014 16/5/2561

1256 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 1,423.10 1,423.10 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061050087 9/5/2561

1257 ขอความเห็ฯชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
ซ่อมท่อน้ าท้ิง

4,836.40 4,836.40 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 ราคา PR0206061050085 9/5/2561

1258 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมป๊ัมน้ าท่ีอาคารชุดบุคลากร 5 ช้ัน

10,900.00 10,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PR0206061050188 21/5/2561

1259 ขอความเห็ฯชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(ลูกลอยไฟฟ้า)

406.60 406.60 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061050189 21/5/2561

1260 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ตรวจสอบไฟฟ้า

321.00 321.00 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน ราคา PR0206061050253 24/5/2561

1261 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล 5,400.00        5,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา ราคา PR0206061050136 16/5/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1262 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206061050054 4/5/2561

1263 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าอาหารทะเลแห้ง จ านวน 2 
กระเช้า

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวนิดา ร้านวนิดา ราคา PR0206061050149 17/5/2561

1264 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PO0206061050024 30/5/2561

1265 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าอาหารทะเลแห้ง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวนิดา ร้านวนิดา ราคา PR0206061050231 24/5/2561
1266 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากล่องพัสดุ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทไปรษณ๊ย์ไทย จ ากัด บริษัทไปรษณ๊ย์ไทย จ ากัด ราคา PR0206061050302 31/5/2561
1267 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก (อาหารแห้งประจ า

ท้องถ่ิน)
2,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคถาวร (แป้น) ร้านโชคถาวร (แป้น) ราคา PR0206061050217 23/5/2561

1268 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุส านักงานจ านวน 15 รายการ 6,758.12 6,758.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด ราคา PR0206061050019 2/5/2561

1269 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206061050050 4/5/2561
1270 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์ รับมีศรี นายธนโชค 

สุขคล้าย นายกัมพล มาตรนิรันดร์
นายจักรพงษ์ รับมีศรี นายธนโชค 
สุขคล้าย นายกัมพล มาตรนิรันดร์

ราคา PR0206061050051 4/5/2561

1271 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206061050256 25/5/2561
1272 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206061050255 25/5/2561
1273 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างท าวิดิโอน าเสนอสถาบันขงจ่ือ

และศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ความละเอียด HD
 ความยาว 15 นาที

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชูใจ มิตรดี นางสาวชูใจ มิตรดี ราคา PR0206061050257 25/5/2561

1274 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดกีฬา 
(จักรยานเพ่ือสุขภาพ)

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ฟอร์ชสปอร์ต บจก.ฟอร์ชสปอร์ต ราคา PR0206061050031 3/5/2018

1275 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดกีฬา 
(กีฬากอล์ฟ)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านกีฬา ร้านบ้านกีฬา ราคา PR0206061050033 3/5/2018

1276 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดกีฬา
เทเบิลเทนนิส

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้สปอร์ต หจก.เซ่ียงไฮ้สปอร์ต ราคา PR0206061050137 9/5/2018

1277 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติซ้ือชุดกีฬา จ านวน 12 
ชนิด

91,650.00 91,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด ราคา PO0206061050017 22/5/2018

1278 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061050176 18/5/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1279 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 9,700.00 9,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีอาร์.บูรพา ซัพพลาย จ ากดั บริษัท บีอาร์.บูรพา ซัพพลาย จ ากดั ราคา PR0206061050177 18/5/2018

1280 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061050198 22/5/2018

1281 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมตู้
คอนโทรลระบบไฟฟ้า

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PR0206061050204 22/5/2018

1282 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
เคร่ืองตัดหญ้า

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมานะ เอ่ียมสอาด นายมานะ เอ่ียมสอาด ราคา PR0206061050261 25/5/2018

1283 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าด่ืม 9,600.00        9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือจัดเตรียมส าหรับบริการแก่
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต และ
ใช้บริการในงานประชุม

PR2600061050004 1/5/2561

1284 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซักผ้าปูท่ีนอน เดือน พค.
2561

32,100.00        9,549.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด เพ่ือบริการซักผ้าปูท่ีนอน
ส าหรับห้องปฏิบัติการโรงแรม
อาคารหอพักนิสิต

PR2600061050003 1/5/2561

1285 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือน้ ามันเติมรถจักรยานยนต์
พนักงานเดินเอกสารของวิทยาลัย เดือน พค.2561

400.00           400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เพ่ือจัดเตรียมส าหรับเติม
จักรยานยนต์ ของพนักงานเดิน
เอกสารของวิทยาลัย

PR2600061050002 1/5/2561

1286 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาท าความสะอาด
เพ่ิมเติม เน่ืองจากมีการปรับค่าแรงข้ึนจากเดิม 308 บ.
เป็น 330 บ.

49,742.00       49,742.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรกาญจน์ไทย
เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรกาญจน์ไทย
เซอร์วิส

จ้างบริการท าความสะอาดเพ่ิม
ท่ีหอพัก

PO2600061050001 2/5/2561

1287 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือพิมพ์ เดือน
เมษายน 2561

2,000.00        1,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่นิสิต
วิทยาลัยนานาชาติด้าน
เศรษฐกิจและสังคม

PR2600061050001 1/5/2561

1288 ขอความเห็นชอบในการจัดหาเคร่ืองมือแพทย์ส าหรับ
น าไปบริจาคท่ีโรงพยาบาลเกาะจันทร์

168,580.00     168,580.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐมนต์ กมลเวช นางสาวณัฐมนต์ กมลเวช น าไปบริจาคให้รพ. งานว่ิงการ
กุศล

PO2600061050002 2/5/2561

1289 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม 20,000.00       19,880.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพัก
และผู้พักอาศัยว่าพบครุภัณฑ์ท่ี
ช ารุดหลายรายการ

PR2600061050037 3/5/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1290 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 8,247.00        8,247.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ป้ายช่ือบุคคลากร ขนาด 7*45
 ซม. 13 ป้าย  ป้ายโรงจอดรถ 
ขนาด 23*45 ซม.

PR2600061050036 3/5/2561

1291 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 70,395.30       70,395.30 เฉพาะเจาะจง หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค จัดเตรียมหมึกเคร่ืองพิมพ์ไว้ใช้
ในงานส านักงานและซ่อมแซม
เคร่ืองพิมพ์ เป็นการ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์  เน่ืองจาก
ช ารุด

PR2600061050035 3/5/2561

1292 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจ
นวัตกรรมเกิดใหม่ท่ีมีการเติบโตสูง (Innovative 
startup)

20,201.60       20,201.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

ปล๊ักไฟพ่วงยาว 5 เมตร 6 ช่อง PR2600061050045 3/5/2561

1293 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจ
นวัตกรรมเกิดใหม่ท่ีมีการเติบโตสูง (Innovative 
startup)

9,690.95        9,690.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) จัดเตรียมเพ่ือใช้ในส านักงาน PR2600061050044 3/5/2561

1294 ขอความเห็นชอบในการเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ใช้ในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้
โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิใหม่ท่ีมีการเติบโตสูง 
(Innovative Startup)

21,400.00       21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

เช่าMacbook พร้อมอุปกรณ์ 
และ Ipad Pro ใช้ในการอบรม
ทางวิชาการ

PR2600061050046 3/5/2561

1295 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสารใช้ในการจัด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการพัฒนา
ธุรกิจนวัตกรรมเกิใหม่ท่ีมีการเติบโตสูง (Innovative 
Startup)

14,700.00       14,700.00 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ิน ออโต้ ปร้ิน ค่าถ่ายเอกสารและค่าเข้าเล่ม 
คร้ังท่ี 1-4

PR2600061050047 3/5/2561

1296 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุในการซ่อม และจ้าง
เหมาบริการล้างรถ ค่าป๊ัมกุญแจ

3,100.00        2,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ลูกลอยชักโครก 1 ชุด
ก๊อกน้ ามีกุญแจ 3/4 น้ิว 1 ตัว
สายฉีดช าระ 12 ชุด
ก๊อกน้ าอ่างล้างจาน 1 ตัว

PR2600061050042 3/5/2561

1297 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุเพ่ือใช้ในส านักงาน 4,000.00        3,622.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) จัดเตรียมเพ่ือใช้ในส านักงาน PR2600061050051 9/5/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1298 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
เอกสาร

6,040.20        6,040.20 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี ถ่ายเอกสาร ชีท และค่าเข้าเล่ม
 เพ่ือใช้เป็นส่ือในการเรียนการ
สอน

PR2600061050050 9/5/2561

1299 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างโฒษณาประชาสัมพันธ์ 192,000.00 192,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมมารถ พันธุรัตน์ นางสาวสมมารถ พันธุรัตน์ เพ่ือประชาสมพันธ์วิทยาลัย PO2600061050003 15/5/2561

1300 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์หอพัก 20,000.00 12,410.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพัก
และผู้พักอาศัยว่าพบครุภัณฑ์ท่ี
ช ารุดหลายรายการ

PR2600061050069 11/5/2561

1301 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 673.20 673.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียบุ๊คส จ ากัด บริษัท เอเซียบุ๊คส จ ากัด ค่าหนังสือ Let's Learn 
katakana จ านวน 2 เล่ม

PR2600061050068 11/5/2561

1302 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหมึกเคร่ืองพิมพ์ 7,158.30 7,158.30 เฉพาะเจาะจง หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค จัดเตรียมหมึกเคร่ืองพิมพ์ไว้ใช้
ในงานส านักงานและซ่อมแซม
เคร่ืองพิมพ์ เป็นการ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์  เน่ืองจาก
ช ารุด

PR2600061050067 11/5/2561

1303 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซักผ้าปูโต๊ะและล้างรถ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเส็งศรี ซองทอง นางสาวเส็งศรี ซองทอง ซักผ้าปูโต๊ะ และผ้าเช็ดปาก 
(ส าหรับงานประชุม  
ล้างอัดฉีดรถยนต์ กอ5374

PR2600061050066 11/5/2561

1304 ขอความเห็นชอบในการจัดหามิเตอร์น้ า 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด ซ่อมแซม เปล่ียนมิเตอร์น้ า
เน่ืองจากเป็นสนิม

PR2600061050071 15/5/2561

1305 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างท าโบร์ชัวร์วิทยาลัย
นานาชาติ

9,416.00 9,416.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีอาร์เฟรนด์ดีไซน์ จ ากัด บริษัท วีอาร์เฟรนด์ดีไซน์ จ ากัด ค่าพิมพ์โบร์ชัวร์ ขนาด A5 
จ านวน 10,000 ใบ

PR2600061050078 15/5/2561

1306 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างบริการตรวจเช็คระบบ
มิเตอร์น้ า-มิเตอร์ไฟอาคารหอพัก

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด ค่าจ้างเหมาบริการตรวจเช็ค
ระบบมิเตอร์น้ า-มิเตอร์ไฟ ของ
อาคารหอพัก

PR2600061050086 17/5/2561

1307 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยนานาชาติ

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร สุวภาพกุล นายธนากร สุวภาพกุล Add โฆษณาประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยในศ่ือโฆษณาต่างๆ 
ระหว่างวันท่ี 18 มิย. - 21 กค.
 61

PR2600061050079 17/5/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1308 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซักผ้าปูโต๊ะห้องประชุม 9,500.00        9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเส็งศรี ซองทอง นางสาวเส็งศรี ซองทอง ค่าจ้างซักผ้าปูโต๊ะสีขาว ส้ัน  
จีบรอบ ค่าจ้างซักปลอกผ้าคลุม
เก้าอ้ีสีขาว ห้องประชุม 203
ส าหรับห้องประชุม 203

PR2600061050087 17/5/2561

1309 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า
ดับเพลิงอาคารวิทยาลัยนานาชาติ

141,240.00 141,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ าดับเพลิง
น่ืองจากช ารุด เสียงalram ดัง
ตลอด

PO2600061050004 22/5/2561

1310 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ 21,874.01 21,874.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

เป็นการบ ารุงรักษารถยนต์ให้
อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน

PO2600061050005 25/5/2561

1311 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริฉัตร เมืองวัง นางสาวปาริฉัตร เมืองวัง ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์  2 
รายการ
1. 24/5/61 เวลา 8.45 น. รถ
กะบะ บรรทุก ม.บูรพา-
โรงพยาบาลเกาะจันทร์  1 เท่ียว
2. รถเก๋ง 24/5/2561 เวลา 
7.45 น. ม.บูรพา - สถานฑูต
อังกฤษ - ม.บูรพา รอรับกลับ
ด้วย

PR2600061050104 21/5/2561

1312 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือเก้าอ้ีส าหรับหอเรียนนิสิต 50,825.00 50,825.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ จัดเตรียมส าหรับผู้พักอาศัยใน
หอพัก

PR2600061050097 22/5/2561

1313 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเดินสายเคร่ืองบันทึก
กล้องวงจรปิด

13,375.00       13,375.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ค่าจ้างเหมาบริการเดิน
สายสัญญาณเคร่ืองบันทึก
กล้องวงจรปิดจากช้ัน 3 มาไว้ท่ี
ช้ัน 1

PR2600061050099 22/5/2561

1314 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 15,996.50 15,996.50 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

PR2600061050115 24/5/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1315 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์
เคร่ืองปรับอากาศ

7,158.30 7,158.30 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

PR2600061050114 24/5/2561

1316 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 11,021.00 11,021.00 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

PR2600061050116 25/5/2561

1317 ขอความเห็นชอบในการจัดซองน้ าตาล 1,000.00 834.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) จัดเตรียมส าหรับส่งเอกสาร
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยไปยัง
โรงเรียนต่าง ๆ

PR2600061050117 25/5/2561

1318 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซักผ้าปูท่ีนอน 32,100.00        4,896.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด เพ่ือบริการซักผ้าปูท่ีนอน
ส าหรับห้องปฏิบัติการโรงแรม
อาคารหอพักนิสิต

PR2600061050120 30/5/2561

1319 ขอความเห็นชอบในการเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 
55 เคร่ือง เร่ิมวันท่ี 1 มิย.61 - 30 กย. 61

154,000.00 154,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ใช้ในงานส านักงานส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี

PO2600061050006 31/5/2561
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