
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการสอนรายวิชา จ านวน 3
 งาน

4,550.00 4,550.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรุตม์ อินทชาติ/นายวรัทภพ จัน
ทะกรณ์/นายณัฐพงษ์ ค ายันต์

นายธีรุตม์ อินทชาติ/นายวรัทภพ จันทะ
กรณ์/นายณัฐพงษ์ ค ายันต์

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060002 1/6/2561

2 ขออนุมัติจัดซ้ือค่าใช้จ่ายฝ่ายสงฆ์ งานท าบุญอาคาร
ศูนย์กิจกรรมนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2560

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก/แม่ประภาสังฆภัณฑ์ ร้านดอกไม้หยก/แม่ประภาสังฆภัณฑ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060127 13/6/2561

3 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 ชนิด 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060132 13/6/2561

4 ขออนุมัติจัดท าคู่มือรับน้องใหม่ 172 เล่ม 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง เบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060289 13/6/2561

5 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ HP 80A จ านวน 1 กล่อง 4,080.00 4,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060282 15/6/2561

6 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 2 รายการ 5,794.33 5,794.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060283 15/6/2561

7 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ Eminent 
ขนาด 25000 บีทียู 1 เคร่ือง

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060161 15/6/2561

8 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ชบ.288 
จ านวน 1คัน

1,430.00 1,430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยบางแสน ร้านน้อยบางแสน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060174 15/6/2561

9 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ Hp Color 
LaserJet จ านวน 4 กล่อง

11,450.00 11,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060193 18/6/2561

10 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ริโก้ สีน้ าเงิน จ านวน 1 
กล่อง

5,055.75 5,055.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060196 19/6/2561

11 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์และสติกเกอร์ 2 
รายการ

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮ่โกะ เพรส จ ากัด บริษัท โฮ่โกะ เพรส จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060288 19/6/2561

12 ขออนุมัติจัดซ้ือมิเตอร์ไฟ 15A จ านวน 1 ลูก 1,060.00 1,060.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณ์  อิเลคทริค กฤษณ์  อิเลคทริค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060213 20/6/2561

13 ขออนุมัติจัดจ้างตรวจเช็คล้างท าความสะอาด ขนาด
 37000 บีทียู ห้องสัมมนา 211 จ านวน 16 ชุด

11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060234 21/6/2561

14 ขออนุมัติจัดจ้างท าแผ่นโปสเตอร์ 1 งาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮ่โกะ เพรส จ ากัด บริษัท โฮ่โกะ เพรส จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060315 27/6/2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

15 ขออนุมัติจัดซ้ือมิเตอร์มิตซู 15 A -1 ใบ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ศ.ประภัสสร ศ.ประภัสสร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060322 28/6/2561

16 จ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ Alibaba 
Global E-Commerce Talent Train the 
Trainers เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ

9,800.00        9,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060063 8/6/2561

17 ขอความเห็นชอบเสนอค่าจัดท ารูปเล่ม รายงาน
ประจ าปี 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา (1 ตุลาคม 
2559-30 กันยายน 2560) จ านวน 50 เล่ม

20,000.00      20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060172 15/6/2561

18 ขอความเห็นชอบเสนอค่าเข้าเล่มสันกาวไม่เคลือบ
เอกสารแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 
จ านวน 80 เล่ม

3,200.00        3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060316 27/6/2561

19 จ้างเหมายานพาหนะเพ่ือรับ - ส่ง บุคลากรเดินทาง
ไปเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ Thai NOG Day จาก
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ไปยัง โรง
แรมฮิลตัน สุขุมวิท กทม. วันท่ี 21 พ.ค. 61

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

PR0208061050051 1/6/2561

20 เปล่ียน Mainboard เคร่ืองคอมพิวเตอร์ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 591500301000101 , 
591500301000102 , 611500301000143

20,100.00 20,100.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส คลินิก คอม โดย เนส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061050044 1/6/2561

21 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ ส าหรับใช้
งานในหน่วยการเงินและพัสดุ

5,771.00 5,771.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060002 1/6/2561

22 จัดซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนท่ี จ านวน 1 เคร่ือง ส าหรับใช้
ในการติดต่อประสานงานประจ าต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ซัมซุง ศูนย์ซัมซุง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061050057 1/6/2561

23 จัดซ้ือสายสัญญาณ UTP CAT 5 และหัวเช่ือม 
จ านวน 1 กล่อง

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.จ้าวประจ าอิเล็กทริกส์ บจก.จ้าวประจ าอิเล็กทริกส์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061050058 5/6/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
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เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

24 จ้างเหมาซักชุดเคร่ืองนอนห้องพักรับรองแขก
อาคารท่ีพักบุคลากร ช้ัน 8 และบ้านพักรับรอง 
จ านวน 150 ชุด

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลีลาวดี ค าหนัก น.ส.ลีลาวดี ค าหนัก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060018 6/6/2561

25 เปล่ียน Power Supply เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 เคร่ือง (หมายเลขครุภัณฑ์ 
611500301000141 , 591500301000436)

5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส คลินิก คอม โดย เนส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060011 6/6/2561

26 ซ่อมแซมสายใยแก้วน าแสงเช่ือมต่อระบบเครือข่าย
ระหว่างอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กับอาคาร
 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคจีพี เทค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคจีพี เทค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060017 6/6/2561

27 จัดซ้ือวัสดุส าหรับก าจัดวัชพืชและบ ารุงต้นไม้
ภายในมหาวิทยาลัย จ านวน 6 รายการ

9,430.00 9,430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรสุดาพันธ์ุไม้ ร้านพรสุดาพันธ์ุไม้ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060015 6/6/2561

28 จัดซ้ือชุดหลอดไฟถนนแบบโซลาเซลส์ 30 W แสง
ขาว (PIR Senser) พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 10 ชุด

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ ตันชัย นายอภิชาติ ตันชัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060016 6/6/2561

29 จ้างท าป้ายอะคริลิค จ านวน 4 ป้าย ส าหรับบอก
ทางไปห้องสุขา บริเวณสระว่ายน้ า มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง อิงค์ ๒๕๕๔ อิงค์ ๒๕๕๔ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060013 6/6/2561

30 จ้างเหมาซ่อมแซมห้องพักช้ัน 1 - 7 อาคารท่ีพัก
บุคลากร จ านวน 12 รายการ

115,850.00 115,850.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรพงศ์ ธัญญารักษ์ นายภัทรพงศ์ ธัญญารักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061030064 7/6/2561

31 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP 125A (CB540A , 
CB541A , CB542A และ CB543A) จ านวน 4 กล่อง

11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061050036 7/6/2561

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

48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารา เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
จ ากัด

บริษัท นารา เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061050033 7/6/2561

33 จัดซ้ือสายดูดตะกอน และข้อต่อสายดูดตะกอน 
ส าหรับใช้ต่อเข้ากับอุปกรณ์ส าหรับดูดตะกอนสระ
ว่ายน้ า

9,597.00 9,597.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารา เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
จ ากัด

บริษัท นารา เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061050043 7/6/2561

หนา้ 3



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

34 ปะยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 1987 จบ 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง หมวยค็อกพิด หมวยค็อกพิด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060037 8/6/2561

35 จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access 
Point) แบบท่ี 2 จ านวน 3 เคร่ือง

68,694.00 68,694.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ระฟ้า เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท ระฟ้า เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060049 12/6/2561

36 จ้างป๊ัมลูกกุญแจหอพักนิสิต 2 และลูกกุญแจห้อง
ชมรมในอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต จ านวน 140 ดอก

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมภพ อานามนารถ นายสมภพ อานามนารถ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060054 14/6/2561

37 จัดซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมแซมบันไดสระว่ายน้ า จ านวน
 2 รายการ

6,945.00 6,945.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารา เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
จ ากัด

บริษัท นารา เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060062 14/6/2561

38 จัดซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด จ านวน 1 พวง เพ่ือใช้
ส าหรับร่วมงานพิธีบ าเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา ''
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณีฯ ''

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปราณี ป้องผล น.ส.ปราณี ป้องผล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060067 15/6/2561

39 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ ส าหรับใช้งานในหน่วยสาร
บรรณและธุรการ จ านวน 3 กล่อง

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060068 15/6/2561

40 จัดซ้ือชุดแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล จ านวน 10 ชุด 
ส าหรับใช้ในการจัดโครงการพัฒนาทีมนักกีฬาบาส
เก็จบอล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีโอสปอร์ต ร้านพีโอสปอร์ต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060064 15/6/2561

41 จ้างเหมายานพาหนะ เพ่ือรับ-ส่ง บุคลากร จาก ม.
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ไปยัง ม.บูรพา ชลบุรี และ
รับอาจารย์กลับจากสนามบินสุวรรณภูมิ วันท่ี 20 
มิ.ย. 61

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

PR0208061060070 19/6/2561

42 จ้างเหมาเปล่ียนวงกบพร้อมประตู (ประตูห้องน้ า
และประตูระเบียงหอพักนิสิต 3) เป็น PVC จ านวน
 52 ชุด

150,800.00 150,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ  ผลทวี นายชัยศิริ  ผลทวี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060063 25/6/2561

หนา้ 4



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

43 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าชุดเคร่ืองเสียงประจ า
ห้องเรียน ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว 10 ชุด

968,000.00 968,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PO0209061060001 1/6/2018

44 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ 1,437.00 1,437.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน คุณภาพดี ราคาต่ าสุดบริการดี 
ราคาต่ าสุด

PR0209061060006 4/6/2018

45 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารจาก
เคร่ืองถ่ายเอกสารงานเอกสารต่าง ๆ ภายในกอง
บริหารวิทยาเขตสระแก้ว

13,950.85 13,950.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061060005 4/6/2018

46 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์

3,159.00 3,159.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท จ ากัด บริษัท ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท จ ากัด บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061060003 4/6/2018

47 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าน้ าด่ืมขวด จ านวน 50
 โหล

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061060012 5/6/2018

48 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมรถบัส 
ทะเบียน 40-0520 ชลบุรี

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเห่ียวไดนาโม-แอร์ ร้านเห่ียวไดนาโม-แอร์ บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061060015 7/6/2018

49 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ 341.00 341.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี.ดี.วัฒนา ร้าน ดี.ดี.วัฒนา คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061060016 8/6/2018

50 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าเข้าเล่มกระดูกงู 
จ านวน 21 เล่ม

630.00 630.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสาร ไทยแก้ว ศูนย์ถ่ายเอกสาร ไทยแก้ว บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061060021 11/6/2018

51 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ ห้องควบคุมระบบเครือข่าย ไม่มี
หมายเลขครุภัณฑ์

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง พุทธชาติซัพพลาย พุทธชาติซัพพลาย บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061060024 11/6/2018

52 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าฟิวเจอร์บอร์ด 
จ านวน 4 แผ่น

760.00 760.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061060022 11/6/2018

53 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าชุดสายฉีดช าระ 
จ านวน 25 ชุด

4,012.50 4,012.50 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า แสงทิพย์การไฟฟ้า คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061060023 11/6/2018

54 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าหัวเทียน จ านวน 3 หัว 385.20 385.20 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า แสงทิพย์การไฟฟ้า คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061060025 11/6/2018

55 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมรถบัส 
หมายเลขทะเบียน 40-0520 ชลบุรี ไม่มีเลขครุภัณฑ์

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง อู่ไมล์การช่าง อู่ไมล์การช่าง บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061060034 19/6/2018

หนา้ 5



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

56 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด คร้ังท่ี 14 วันท่ี 24-25 
กรกฎาคม 2561

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061060037 21/6/2018

57 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าหลอดตะเกียบ 13 w
 กฟผ จ านวน 40 ดวง

2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า แสงทิพย์การไฟฟ้า คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061060040 22/6/2018

58 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าน้ าด่ืม จ านวน 26 ถัง 416.00 416.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาติ โพธ์ิศรี นายสมชาติ โพธ์ิศรี คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061060039 22/6/2018

59 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมเคร่ืองตัด
หญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 560900301000001

925.00 925.00 เฉพาะเจาะจง น. วัฒนาภัณฑ์ น. วัฒนาภัณฑ์ บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061060041 26/6/2018

60 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์
 หมายเลขทะเบียน นข1833 สระแก้ว

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง วัฒนาประดับยนต์ วัฒนาประดับยนต์ บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061060043 26/6/2018

61 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าเปล่ียนยางรถยนต์  
หมายเลขทะเบียน นข 3426 สระแก้ว จ านวน 4 
เส้น

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชัย อ าพันสง่าวงศ์ นายชูชัย อ าพันสง่าวงศ์ คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061060044 26/6/2018

62 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าเปล่ียนยางรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน นข 3484 สระแก้ว จ านวน 4 
เส้น

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชัย อ าพันสง่าวงศ์ นายชูชัย อ าพันสง่าวงศ์ คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061060045 26/6/2018

63 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข-3484 สก

7,440.78 7,440.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโตโยต้า
 จ ากัด

บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061060050 27/6/2018

64 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าโครงการสืบสานต านาน
เอกลักษณ์ความเป็นไทยทางด้านดนตรีไทยของ
จังหวัดสระแก้ว คร้ังท่ี 10  วันท่ี 30 สิงหาคม 2561

3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง 1.ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี 2. ร้าน บี พีเพ่ือน
นักเรียน

1.ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี 2. ร้าน บี พีเพ่ือน
นักเรียน

คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061060046 27/6/2018

65 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค-3602 สก

10,302.50 10,302.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโตโยต้า
 จ ากัด

บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061060049 27/6/2018

66 ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนกระจก หอพักนิสิตชาย 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกภณิตา อลูมิเนียม จ ากัด บริษัท เอกภณิตา อลูมิเนียม จ ากัด บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061060048 27/6/2018

หนา้ 6



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

67 ขออนุมัติจ้างและเบิกค่าจ้างเหมารถโครงการสืบ
สานต านานเอกลักษณ์ความเป็นไทยทางด้านดนตรี
ไทยของจังหวัดสระแก้ว คร้ังท่ี 10  วันท่ี 30 
สิงหาคม 2561

3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061060047 27/6/2018

68 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 3426 สก

10,191.75 10,191.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโตโยต้า
 จ ากัด

บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061060052 28/6/2018

69 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061060051 28/6/2018

70 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 936.00 936.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218061060005 12/6/2561

71 จัดซ้ือวัสดุ จ านวน 3 ชนิด 7,470.00 7,470.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218061060018 12/6/2561

72 จ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน และปลอกหมอน 803.00 803.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218061060002 12/6/2561

73 ซ้ือวัสดุ จ านวน 11 ชนิด 21,915.00 21,915.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PO0218061060001 13/6/2561

74 ซ้ือวัสดุ จ านวน 5 ชนิด 40,775.00 40,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PO0218061060002 13/6/2561

75 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 ชนิด 154.00 154.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ร้านบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218061060006 12/6/2561

76 จัดซ้ือวัสดุ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218061060035 14/6/2561

หนา้ 7



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

77 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1,404.03 1,404.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218061060036 15/6/2561

78 จ้างเหมาสูบส่ิงปฏิกูล 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญมี ทะวงค์ดี นายบุญมี ทะวงค์ดี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PO0218061060003 25/6/2561

79 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.พร้ินท์ช็อป เอส.พี.พร้ินท์ช็อป เป็นไปตามข้อตกลงเหมาสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060134 13/6/2561

80 ขอความเห็นขอบเสนอซ้ือ/จ้าง 2,175.00 2,175.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.พร้ินท์ช็อป เอส.พี.พร้ินท์ช็อป เป็นไปตามข้อตกลงเหมาสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060314 26/6/2561

81 ขอความเห็นชอเสนอซ้ือ/จ้าง 321.00 321.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์พิมพ์ป้ายทีแม็ก-ดีไซน์ ศูนย์พิมพ์ป้ายทีแม็ก-ดีไซน์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060302 26/6/2561

82 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก็มันอาร์ทอ่ะ ร้านก็มันอาร์ทอ่ะ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060304 26/6/2561

83 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 2,110.00 2,110.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060307 26/6/2561

84 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 2,050.00 2,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060306 26/6/2561

85 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 1,074.28 1,074.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060308 26/6/2561

86 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร (โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการประกอบ
วิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 301 และ 302 วันท่ี 18 มิ.ย. 2561)

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา         ราคา
เสนอ 4,800 บาท

นางภาณภัช แสงพันตา  ราคาจ้าง 4,800
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061060019 5/6/2561

87 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืมของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์                 ราคา
เสนอ 2,800 บาท

ร้านสุภรณ์ทิพย์                ราคาซ้ือ 
2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061060022 8/6/2561

88 ขออนุมัติจ้างท าซองข้อสอบ ขยายข้างของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน เพรส 
แอนด์ ซัพพลาย          ราคาเสนอ 
25,680 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน เพรส 
แอนด์ ซัพพลาย   ราคาจ้าง 25,680 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061060001 11/6/2561

หนา้ 8



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

89 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ 2 ช้ัน อัด
ลาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

9,844.00 9,844.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์เท
รด                    ราคาเสนอ 9,844 
บาท

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061060046 13/6/2561

90 ขออนุมัติซ่อมแซมบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน จกธ 421 ชลบุรี ของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยบางแสน                ราคา
เสนอ 2,160 บาท

ร้านน้อยบางแสน             ราคาจ้าง 
2,160 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061060081 20/6/2561

91 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ (โครงการสัมมนาภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์และภาควิชารัฐศาสตร์ ณ 
จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันท่ี 29-30 มิถุนายน พ.ศ.
 2561)

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด        
                    ราคาเสนอ 1,600 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด          
                ราคาซ้ือ 1,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061060084 21/6/2561

92 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคล
ของคระรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2561

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

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ   ราคาจ้าง 
10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061060096 25/6/2561

93 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้างานวิชาการ
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2561

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ   ราคา
เสนอ 9,000 บาท

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคาจ้าง 
9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061060097 25/6/2561

94 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ของคณะรัฐศาสตร์
และนิติสาสตร์ ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

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

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคาจ้าง 
20,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061060002 25/6/2561

95 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

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

นายบูรพา  แก้วแหวน   ราคาจ้าง 
10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061060089 25/6/2561

96 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
คอมพิวเตอร์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

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

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ    ราคาจ้าง 
10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061060098 25/6/2561

97 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์และหมึกเคร่ืองถ่าย
เอกสาร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย         ราคาเสนอ
 15,500 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย    ราคาซ้ือ 
15,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061060003 29/6/2561

98 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060077 11/6/2561

หนา้ 9



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

99 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 165.00 165.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060075 11/6/2561

100 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างท าหนังสือ 8 กรกฎ 2561 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060073 11/6/2561

101 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060076 11/6/2561

102 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา ทับถมยา นายปรีชา ทับถมยา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060109 12/6/2561

103 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060106 12/6/2561

104 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 275.00 275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060125 13/6/2561

105 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสโรช ทรัพย์บุญมี นายสโรช ทรัพย์บุญมี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060131 13/6/2561

106 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จัดจ้าง 9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก ร้านดอกไม้หยก เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060142 14/6/2561

107 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จัดจ้าง 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชามบางแสน ร้านจานชามบางแสน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060143 14/6/2561

108 ขอความเห็นชอบซ้ือ/จัดจ้าง 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชามบางแสน ร้านจานชามบางแสน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060144 14/6/2561

109 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายันต์ แสงทองย้อย นายสายันต์ แสงทองย้อย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060136 14/6/2561

110 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จัดจ้าง 16,300.00 16,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060141 14/6/2561

111 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช เย็นสุดใจ นายมาโนช เย็นสุดใจ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060186 18/6/2561

112 ขออนุมัติเบิกเงินค่ารับรองการประชุมและ
ค่าตอบแทน

5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง พูล คอฟฟ่ี พูล คอฟฟ่ี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060325 29/6/2561

113 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061060324 29/6/2561

หนา้ 10



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

114 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร (โครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารและการประกอบ
วิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 ณ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 301 และ 302 วันท่ี 18 มิ.ย. 2561)

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช แสงพันตา         ราคา
เสนอ 4,800 บาท

นางภาณภัช แสงพันตา  ราคาจ้าง 4,800
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061060019 5/6/2561

115 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืมของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์                 ราคา
เสนอ 2,800 บาท

ร้านสุภรณ์ทิพย์                ราคาซ้ือ 
2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061060022 8/6/2561

116 ขออนุมัติจ้างท าซองข้อสอบ ขยายข้างของคณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน เพรส 
แอนด์ ซัพพลาย          ราคาเสนอ 
25,680 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน เพรส 
แอนด์ ซัพพลาย   ราคาจ้าง 25,680 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061060001 11/6/2561

117 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ 2 ช้ัน อัด
ลาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

9,844.00 9,844.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์เท
รด                    ราคาเสนอ 9,844 
บาท

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061060046 13/6/2561

118 ขออนุมัติซ่อมแซมบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน จกธ 421 ชลบุรี ของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยบางแสน                ราคา
เสนอ 2,160 บาท

ร้านน้อยบางแสน             ราคาจ้าง 
2,160 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061060081 20/6/2561

119 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ (โครงการสัมมนาภาควิชา
รัฐประศาสนศาสตร์และภาควิชารัฐศาสตร์ ณ 
จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันท่ี 29-30 มิถุนายน พ.ศ.
 2561)

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด        
                    ราคาเสนอ 1,600 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด          
                ราคาซ้ือ 1,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061060084 21/6/2561

120 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคล
ของคระรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2561

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

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ   ราคาจ้าง 
10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061060096 25/6/2561

121 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้างานวิชาการ
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2561

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ   ราคา
เสนอ 9,000 บาท

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคาจ้าง 
9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061060097 25/6/2561

122 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ของคณะรัฐศาสตร์
และนิติสาสตร์ ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

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

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคาจ้าง 
20,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061060002 25/6/2561

หนา้ 11



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

123 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

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

นายบูรพา  แก้วแหวน   ราคาจ้าง 
10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061060089 25/6/2561

124 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
คอมพิวเตอร์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

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

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ    ราคาจ้าง 
10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061060098 25/6/2561

125 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์และหมึกเคร่ืองถ่าย
เอกสาร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย         ราคาเสนอ
 15,500 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย    ราคาซ้ือ 
15,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061060003 29/6/2561

126 งานจ้างท าสกรีนปกแผ่นCD,โปสเตอร์,ไวนิล,โฟม
ไดคัท

37,620.00      37,620.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ มีสินค้าคุณภาพได้มาตรฐาน PO0500061060001 6/6/2561

127 ขอจัดซ้ือจัดจ้างโครงการประชุมวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คร้ังท่ี 12

25,331.00      25,331.00 เฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังน้ี รายละเอียดดังน้ี PR0500061060019 6/6/2561

128 2.1 ค่าเช่าชุดการแสดง 3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมณี เทพปฏิมาพร นางมณี เทพปฏิมาพร มีการให้บริการท่ีดี ราคาถูก PR0500061060019 6/6/2561

129 2.2 ขอจัดซ้ือกระเป๋าผ้า 9,000.00        9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเน่ียนสตาร์ ร้านยูเน่ียนสตาร์ มีสินค้าให้เลือกหลากหลายรูปแบบ
 ราคาถูก มีบริการท่ีดี

PR0500061060019 6/6/2561

130 2.3 ขอจ้างตกแต่งสถานท่ี 4,700.00        4,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา เช้ือฮ้อ นางสาววรรณา เช้ือฮ้อ มีการให้บริการท่ีดี PR0500061060019 6/6/2561

131 2.4 ขอจัดซ้ือของท่ีระลึก 500.00          500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ร้านมารดา มีอาหารทะเลแห้งให้เลือก
หลากหลาย มีราคาถูกได้คุณภาพ

PR0500061060019 6/6/2561

132 2.5 ขอจ้างตรวจรูปแบบการจัดบทความ 3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัญธร  เร่ิมสูงเนิน นางธัญธร  เร่ิมสูงเนิน มีการให้บริการท่ีดีตรงความต้องการ PR0500061060019 6/6/2561

133 2.6 ขอจัดจ้างเข้าเล่มและจ้างถ่ายเอกสาร 3,220.00        3,220.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ นางสาวจิณห์จุฑา รัตติกาลสุขะ มีการให้บริการท่ีดีตรงความต้องการ PR0500061060019 6/6/2561

134 2.7 ขอจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 4 รายการ 1,911.00        1,911.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิต สเตช่ันนารี จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่)

บริษัท บัณฑิต สเตช่ันนารี จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่)

สินค้ามีคุณภาพและมีให้เลือก
หลากหลาย มีราคาถูกได้มาตรฐาน

PR0500061060019 6/6/2561

135 จ้างเดินระบบสายไฟพร้อมใส่รางเหล็ก 18,190.00      18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด เป็นบริษัทท่ีมีบริการคุณภาพได้
มาตรฐาน ตรงกับความต้องการ

PO0500061060003 21/6/2561

หนา้ 12



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

136 ขอจัดซ้ือหนังสือ 5,528.35        5,528.35 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหนังสือตรงกับความต้องการให้
เลือกหลากหลาย

PR0500061060037 14/6/2561

137 หมึกเลเซอร์สี HP CF210 (ด า) Remanu 2,000.00        2,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ PR0500061060040 14/6/2561

138 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,675.00        2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีบริการท่ีดีได้มาตรฐาน PR0500061060038 14/6/2561

139 ขอจ้างเหมาท าความสะอาด(เพ่ิมเติม) 40,920.00      40,920.00 ตกลงราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จ ากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จ ากัด

เป็นบริษัทท่ีมีคุณภาพ PO0500061060002 18/6/2561

140 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 4,044.60        4,044.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีบริการท่ีดีได้มาตรฐาน PR0500061060046 15/6/2561

141 ขอซ้ือถังขยะ 11,890.01      11,890.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทท่ีมีสินค้าคุณภาพได้
มาตรฐานตรงกับความต้องการ

PO0500061060004 21/6/2561

142 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3,600.00        3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีบริการท่ีดีได้มาตรฐาน PR0500061060044 15/6/2561

143 จ้างติดต้ังเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 3,800.00        3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ จ ากัด บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ จ ากัด มีบริการท่ีดีราคาถูก PR0500061060048 15/6/2561

144 ขอซ้ือปากกาไวท์บอร์ด 3,300.00        3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ ราคาถูก PR0500061060041 15/6/2561

145 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ 5,700.00        5,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ PR0500061060045 15/6/2561

146 หมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera Fs-1030D 3,200.00        3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ PR0500061060043 15/6/2561

147 จ้างติดต้ังเคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 7,600.00        7,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ จ ากัด บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ จ ากัด มีบริการท่ีดีราคาถูก PR0500061060047 15/6/2561

148 ขอเช่ารถตู้และซ้ือของท่ีระลึกโครงการบริการ
วิชาการเพ่ืออนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
แก่ชุมชนในภาคตะวันออก

3,720.00        3,720.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ  คิดดี และ ร้านค้าสวัสดิการ
มหาวิทยาลัย

นายโสภณ  คิดดี และ ร้านค้าสวัสดิการ
มหาวิทยาลัย

สินค้ามีคุณภาพละมีบริการท่ีดี 
ราคาถูก

PR0500061060052 18/6/2561

149 ขอจัดจ้างพิมพ์งานหนังสือ วารสารวิชาการปีท่ี26
ฉบับท่ี51

99,991.50      99,991.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี. เจ. พร้ินต้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี. เจ. พร้ินต้ิง เป็นผู้ผลิตงานท่ีมีคุณภาพ PO0500061060008 26/6/2561

150 ขอจัดซ้ือชุดดรัมสร้างภาพ Fuji Xerox DocuPrint
 CM305D

8,500.00        8,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าคุณภาพตรงกับความต้องการ PR0500061060069 19/6/2561

หนา้ 13



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

151 ขอจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 78 A 4,500.00        4,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าคุณภาพตรงกับความต้องการ PR0500061060070 19/6/2561

152 ขอจ้างซ่อมแซมช่องกระจกบานประตู(เปล่ียน
กรอบกระจก)

500.00          500.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนท์  พรหมมิ นายชานนท์  พรหมมิ มีบริการท่ีดีตรงกับความต้องการ PR0500061060055 19/6/2561

153 ขอจ้างติดต้ังสายสัญญาณ UTP 12,200.00      12,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นบริษัทท่ีมีบริการคุณภาพได้
มาตรฐาน ตรงกับความต้องการ

PO0500061060007 26/6/2561

154 ขอซ้ือท่ียิงกระดาษและแผ่นยางรองตัดกระดาษ 1,290.00        1,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ ราคาถูก PR0500061060072 19/6/2561

155 ขอซ้ือหนังสือ 5,002.25        5,002.25 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหนังสือตรงกับความต้องการให้
เลือกหลากหลาย

PR0500061060054 19/6/2561

156 ขอซ้ือหมึกพิมพ์สีHP 29,800.00      29,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าคุณภาพได้มาตรฐานตรงกับ
ความต้องการ

PO0500061060006 26/6/2561

157 ค่าซ่อมจอคอมพิวเตอร์ 2,500.00        2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีบริการท่ีดีตรงกับความต้องการ PR0500061060071 19/6/2561

158 ขอจ้างเหมาดูแลต้นไม้ สวนหย่อม สระน้ า ลานจอด
รถและสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์(เพ่ิมเติม)

12,078.00      12,078.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เงินทรัพย์ คลีนน่ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เงินทรัพย์ คลีนน่ิง เป็นบริษัทท่ีมีคุณภาพ PO0500061060005 22/6/2561

159 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
5,000.00

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 5,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060001 1/6/2561

160 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 5,740.00 5,740.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
5,740.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
5,740.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060003 4/6/2561

161 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์สีด า 3,050.00 3,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,050.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,050.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060004 5/6/2561

162 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
11,556.00

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
11,556.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061060001 5/6/2561

163 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,030.00 3,030.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,023.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,023.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060015 5/6/2561

164 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนแก๊ส 395.00 ร้านบางแสนแก๊ส 395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060008 5/6/2561

165 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
2,500.00

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 2,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060020 5/6/2561

หนา้ 14



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

166 ขออนุมัติจ้างเหมาตัดเคร่ืองแบบ ส าหรับพนักงาน
ขับรถยนต์

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต๋อย บูติค 18,000.00 ร้านต๋อย บูติค 18,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061060002 8/6/2561

167 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าเล่มสรุปโครงการ 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 360.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 360.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060043 7/6/2561

168 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 3,435.00 3,435.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
3,435.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
3,435.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060049 7/6/2561

169 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ พร้อมน้ ามัน
เช้ือเพลิง

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 4,000.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 4,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060045 7/6/2561

170 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 200.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060042 7/6/2561

171 ขออนุมัติจัดซ้ือรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่
น้อยกว่า 42 ท่ีน่ัง

9,780,000.00 9,780,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

1. บริษัท ธนบุรีมอเตอร์เซลส์ จ ากัด 
9,780,000.00
2. บริษัท สยามสแตนดาร์ด เอ็นเนอจี 
จ ากัด 10,190,000.00

1. บริษัท ธนบุรีมอเตอร์เซลส์ จ ากัด 
9,780,000.00
2. บริษัท สยามสแตนดาร์ด เอ็นเนอจี 
จ ากัด 10,190,000.00

เสนอราคาต่ าสุด และไม่เกินวงเงิน
งบประมาณและราคากลาง

PO0400061070009 12/7/2561

172 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 30.00 30.00 เฉพาะเจาะจง สุกัญญา จีนเมือง 30.00 สุกัญญา จีนเมือง 30.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060051 8/6/2561

173 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 970.00 970.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 970.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 970.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060052 8/6/2561

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

PR0400061060055 8/6/2561

175 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด 
300.00

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060061 8/6/2561

176 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060060 8/6/2561

177 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060054 8/6/2561

178 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060057 8/6/2561

179 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด 
300.00

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060058 8/6/2561

หนา้ 15



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

PR0400061060059 8/6/2561

181 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
480.00

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
480.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060062 11/6/2561

182 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าไวนิล 270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 270.00 เอ็ม-เอส โฆษณา 270.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060067 12/6/2561

183 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ 9,700.00 9,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา 
9,000.00

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา 
9,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060068 12/6/2561

184 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 2,050.00 2,050.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 2,034.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 2,034.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060066 12/6/2561

185 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
4,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
4,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060069 12/6/2561

186 ขออนุมัติจ้างปรับปรุงศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพ่ือ
การเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก ช้ัน 1

288,000.00 288,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด 
288,000.00

บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด 
288,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061070004 9/7/2561

187 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
1,500.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
1,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060075 13/6/2561

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

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
6,900.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060073 13/6/2561

189 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 1,140.00 1,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,131.00

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,131.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060074 13/6/2561

190 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็คระบบไฟรถยนต์
 และซ่อมเปล่ียนไดชาร์จ และเปล่ียนอุปกรณ์ท่ี
เส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน

43,014.00 43,014.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อู่มีแสงบ้านโป่ง (1988) จ ากัด 
43,014.00

บริษัท อู่มีแสงบ้านโป่ง (1988) จ ากัด 
43,014.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061060003 14/6/2561

191 ขออนุมัติซ้ือหนังสือส าหรับการเรียนการสอน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1,000.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060093 14/6/2561

192 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
9,000.00

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 9,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060091 14/6/2561

193 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 490.00 490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 490.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 490.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060092 14/6/2561

194 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าวารสาร 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ 54,000.00 ร้านชลบุรีการพิมพ์ 54,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061060004 18/6/2561

หนา้ 16



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

195 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
6,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
6,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060096 15/6/2561

196 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการห้องประชุม พร้อม
อุปกรณ์ส่ือโสตฯ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัครรัฐนันท์ จ ากัด 6,000.00 บริษัท อัครรัฐนันท์ จ ากัด 6,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060095 15/6/2561

197 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 995.00 995.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 990.01 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 990.01 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060110 18/6/2561

198 ขออนุมัติตัดกระจกโต๊ะท างาน 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนการกระจก 700.00 ร้านบางแสนการกระจก 700.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060108 18/6/2561

199 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 992.96 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 992.96 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060112 18/6/2561

200 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
6,700.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
6,700.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060111 18/6/2561

201 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าคู่มือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 9,000.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 9,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060125 19/6/2561

202 ขออนุมัติซ้ือหนังสือส าหรับการเรียนการสอน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1,000.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060122 19/6/2561

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

PR0400061060118 19/6/2561

204 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060119 19/6/2561

205 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรพรรณ สุทธิเรือง 1,000.00 นางสาวแพรพรรณ สุทธิเรือง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060124 19/6/2561

206 ขออนุมัติซ้ือข้าวสาร 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางอังชัน ปัดเกษม 1,200.00 นางอังชัน ปัดเกษม 1,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060127 19/6/2561

207 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 385.00 385.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 385.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 385.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060123 19/6/2561

208 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 1,560.00 1,560.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 1,557.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 1,557.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060126 19/6/2561

209 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด 
300.00

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060113 19/6/2561

หนา้ 17



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

210 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060116 19/6/2561

211 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด 
300.00

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060117 19/6/2561

212 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 300.00 ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060120 19/6/2561

213 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060121 19/6/2561

214 ขออนุมัติซ้ือหนังสือส าหรับการเรียนการสอน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1,000.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060114 19/6/2561

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

PR0400061060115 19/6/2561

216 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 6,100.00 6,100.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 6,100.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 6,100.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060140 20/6/2561

217 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 500.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060145 21/6/2561

218 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
999.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 999.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060148 21/6/2561

219 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 9,970.00 9,970.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
9,970.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
9,970.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060143 21/6/2561

220 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 14,000.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 14,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061060006 21/6/2561

221 ขออนุมัติจ้างบริการตรวจเช็คและบ ารุงรักษาท า
ความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 225 เคร่ือง

192,600.00 192,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส 
จ ากัด 192,600.00

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส 
จ ากัด 192,600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061070001 4/7/2561

222 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด 3,852.00 บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด 3,852.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060151 22/6/2561

223 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 5,000.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 5,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060154 22/6/2561

224 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 9,891.00 9,891.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 9,891.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 9,891.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060153 22/6/2561

หนา้ 18



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

225 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
4,000.00

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 4,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060155 25/6/2561

226 ขออนุมัติซ้ือแฟ้มใส่เอกสาร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,999.62

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,999.62

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060161 26/6/2561

227 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,100.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,100.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060159 26/6/2561

228 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 3,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060162 26/6/2561

229 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนแก๊ส 395.00 ร้านบางแสนแก๊ส 395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060157 26/6/2561

230 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 3,930.00 3,930.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
3,930.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
3,930.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060156 26/6/2561

231 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
560.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 560.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060160 26/6/2561

232 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 2,130.00 2,130.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 2,126.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 2,126.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060158 26/6/2561

233 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
5,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
5,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060166 27/6/2561

234 ขออนุมัติส่ังจ้างปรับปรุงห้องประชุมแคแสด ช้ัน ๕ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

453,000.00 453,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 453,000.00 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 453,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061070003 9/7/2561

235 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเช็ครถยนต์ตามระยะการ
ใช้งาน และซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีเส่ือมสภาพ และ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องเปล่ียนตามอายุการใช้งาน

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ 2,086.50 ส.อารยยางยนต์ 2,086.50 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060174 28/6/2561

236 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐโภคิน 
6,600.00

นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐโภคิน 
6,600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060188 29/6/2561

237 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 4,870.00 4,870.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
4,870.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
4,870.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060189 29/6/2561

238 ค่าจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางนริศรา จันทร์ขาว 6,600.00 นางนริศรา จันทร์ขาว 6,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061060183 29/6/2561

หนา้ 19



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

239 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 5,194.85 5,194.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากัด บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060002 1/6/2018

240 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 9,662.10 9,662.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060004 1/6/2018

241 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060010 4/6/2018

242 ขออนุมัติซ้ือป้ายโครงไม้ 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ร้านตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060015 4/6/2018

243 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 2,824.80 2,824.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060013 4/6/2018

244 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 2 รายการ 2,490.00 2,490.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอดไวท์ ไอที อินฟินิท บจก.แอดไวท์ ไอที อินฟินิท ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060014 4/6/2018

245 ขออนุมัติเช่ารถตู้ปรับอากาศ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060020 4/6/2018

246 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060017 4/6/2018

247 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Fuji Xerox 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ จ ากัด บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060019 4/6/2018

248 ขออนุมัติเช่ารถตู้ปรับอากาศ 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060021 4/6/2018

249 ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060006 4/6/2018

250 วัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 5,296.50 5,296.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060018 4/6/2018

251 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060016 4/6/2018

252 วัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 3,959.00 3,959.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จ ากัด บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060022 4/6/2018

หนา้ 20



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

253 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - เคร่ืองเคลือบผิวตัวอย่างให้
น าไฟฟ้า

698,000.00 700,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท แอบโซเทค จ ากัด บริษัท แอบโซเทค จ ากัด ราคาต่ าสุด อยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061060001 5/6/2018

254 วัสดุอ่ืนๆ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประโยชน์การไฟฟ้า ร้านประโยชน์การไฟฟ้า ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060029 6/6/2018

255 วัสดุอ่ืน 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ซีลลอส อาร์ต ดีไซน์ ซีลลอส อาร์ต ดีไซน์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060031 6/6/2018

256 ค่าซ่อมรถตู้ 2,290.00 2,290.00 เฉพาะเจาะจง อู่ตาลล้อมเวอร์วิส อู่ตาลล้อมเวอร์วิส ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060030 6/6/2018

257 ขออนุมัติซ้ือ 135.00 135.00 เฉพาะเจาะจง สดใส ก็อปป้ี สดใส ก็อปป้ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060045 7/6/2018

258 วัสดุอ่ืนๆ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอพพลาย เคมิเคิล แอนด์ อินสตรู
เม้นส์ จ ากัด

บ.แอพพลาย เคมิเคิล แอนด์ อินสตรู
เม้นส์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060044 7/6/2018

259 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 30 รายการ 5,824.00 5,824.00 เฉพาะเจาะจง อาทิตย์ เจริญแพทย์, นางเตือนใจ เสาว
ภาภรณ์, ร้านเจียบฮวด, ร้าน ธนาดล, 
ร้าน เฮ้งย่งไถ่, ร้าน กฤษณ์ อิเล็คทริค 
และ บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

อาทิตย์ เจริญแพทย์, นางเตือนใจ เสาว
ภาภรณ์, ร้านเจียบฮวด, ร้าน ธนาดล, 
ร้าน เฮ้งย่งไถ่, ร้าน กฤษณ์ อิเล็คทริค 
และ บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060059 8/6/2018

260 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 4 รายการ (สารเคมี) 7,180.77 7,180.77 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ อุปกรณ์
เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ อุปกรณ์เคมี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060060 8/6/2018

261 ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์-รถตู้ปรับอากาศ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ บริษัท โฮ่โกะ เพรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060056 8/6/2018

262 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 4 รายการ (หมึกพิมพ์ Hp) 12,310.00 12,310.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061060002 8/6/2018

263 ขออนุมัติจ้างเข้าเล่ม 8,912.00 8,912.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสาร 35สต. ร้านถ่ายเอกสาร 35สต. ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060086 12/6/2018

264 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 10,239.90 10,239.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเช่ียน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท โอเช่ียน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061060003 12/6/2018

265 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางลลิดา ช่ืนศิริกุล นางลลิดา ช่ืนศิริกุล ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060082 12/6/2018

หนา้ 21



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

266 ค่าซ่อมตู้โดยสารลิฟท์ 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060093 13/6/2018

267 ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววีณา  ซุ่นไล้ นางสาววีณา  ซุ่นไล้ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060087 13/6/2018

268 ค่าซ่อมแอร์ 31,782.00 31,782.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061060005 13/6/2018

269 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060091 13/6/2018

270 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060091 13/6/2018

271 ค่าเช่ารถตู้ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060088 13/6/2018

272 ค่าจ้างย้ายแผงก้ันห้อง 26,650.00 26,650.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061060004 13/6/2018

273 วัสดุอ่ืนๆ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060107 14/6/2018

274 วัสดุอ่ืน 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060108 14/6/2018

275 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 9,330.40 9,330.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060106 14/6/2018

276 วัสดุอ่ืนๆ 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060102 14/6/2018

277 วัสดุอ่ืนๆ 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นางพรภินันท์ นิธิโรจน์ชลิตา นางพรภินันท์ นิธิโรจน์ชลิตา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060109 14/6/2018

278 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 3 รายการ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางพรภินันท์ พิธิโรจน์ชลิตา/นายสุพร
ชัย หัตถกิจอุดม

นางพรภินันท์ พิธิโรจน์ชลิตา/นายสุพรชัย
 หัตถกิจอุดม

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060098 14/6/2018

279 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 3 รายการ 2,480.00 2,480.00 เฉพาะเจาะจง คุณอุ่นนวลอนงค์ หมอกสีปาน นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060096 14/6/2018

280 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 13 รายการ 8,980.00 8,980.00 เฉพาะเจาะจง ศ.ประภัสสร/ ภูริเดช สิงห์สัตย์/ ศ.ประภัสสร/ ภูริเดช สิงห์สัตย์/ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060097 14/6/2018

หนา้ 22



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

281 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 47,700.00 47,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสายันต์ ไทรงามเอ่ียม นายสายันต์ ไทรงามเอ่ียม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061060008 15/6/2018

282 วัสดุอ่ืน 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จ ากัด บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061060010 18/6/2018

283 ขออนุมัติค่าจ้างเหมา 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณเล็ก ทองระอก ร้านคุณเล็ก ทองระอก ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060116 15/6/2018

284 ขอซ้ือวัสดุ 11 รายการ 15,301.00 15,301.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061060009 15/6/2018

285 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายันต์ ไทรงามเอ่ียม นายสายันต์ ไทรงามเอ่ียม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061060007 15/6/2018

286 ขออนุมัติจ้างเหมาออกแบบเว็บไซต์ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ArduinoChonburi ร้าน ArduinoChonburi ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060115 15/6/2018

287 ขอซ้ือวัสดุ 20 รายการ 8,584.83 8,584.83 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060119 18/6/2018

288 วัสดุอ่ืน 18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พร้ินต้ิง 108 จ ากัด บริษัท พร้ินต้ิง 108 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061060012 18/6/2018

289 (รายละเอียดตามใบเสนอราคา) 27,250.00 27,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061060013 18/6/2018

290 ขอซ้ือวัสดุ 5 รายการ 18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จ ากัด บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061060011 18/6/2018

291 อนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 7,930.00 7,930.00 เฉพาะเจาะจง คุณจุมพล พุ่มไพรวัลย์, คุณสมศักด์ิ 
ป้วยดี, ร้านเจียบฮวด, ร้านฮาร์ท & 
คอฟฟ่ี มอลล์, ร้านไรเวชค้าวัสดุ, ร้าน
สยามการเกษตร, ร้านหล่อ ทองระอา

คุณจุมพล พุ่มไพรวัลย์, คุณสมศักด์ิ ป้วยดี
, ร้านเจียบฮวด, ร้านฮาร์ท & คอฟฟ่ี 
มอลล์, ร้านไรเวชค้าวัสดุ, ร้านสยาม
การเกษตร, ร้านหล่อ ทองระอา

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060131 18/6/2018

292 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 8,982.00 8,982.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณหล่อ ทองระอา, ร้านสยาม
การเกษตร, ร้านไพรเวชค้าวัสดุ, ร้านน้ า
ด่ืมบ้านและสวน, ร้านนายไพรเดช สุทธิ
เรือง

ร้านคุณหล่อ ทองระอา, ร้านสยาม
การเกษตร, ร้านไพรเวชค้าวัสดุ, ร้านน้ า
ด่ืมบ้านและสวน, ร้านนายไพรเดช สุทธิ
เรือง

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060130 18/6/2018

293 ขอซ้ือวัสดุ 18 รายการ 9,890.00 9,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060120 18/6/2018

หนา้ 23



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

294 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 9,350.00 9,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโมดิฟายน์ ร้านโมดิฟายน์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060135 18/6/2018

295 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน  ฮะสุน นายระพิน  ฮะสุน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060142 19/6/2018

296 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060143 19/6/2018

297 ค่าเช่ารถตู้ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060150 19/6/2018

298 ค่าเช่ารถตู้ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060149 19/6/2018

299 วัสดุอ่ืนๆ 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060175 20/6/2018

300 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 4,150.00 4,150.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณ์ อีเลคทริค กฤษณ์ อีเลคทริค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060176 20/6/2018

301 ค่าซ่อมแซม 55,800.00 55,800.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061060018 20/6/2018

302 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิจประสานเคร่ืองกรองน้ า แอนด์ 
เซอร์วิส

ร้านกิจประสานเคร่ืองกรองน้ า แอนด์ 
เซอร์วิส

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061060016 20/6/2018

303 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน  ฮะสุน นายระพิน  ฮะสุน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061060015 20/6/2018

304 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 4,831.05 4,831.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060172 20/6/2018

305 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060168 20/6/2018

306 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 1,626.40 1,626.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จ ากัด บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060177 20/6/2018

307 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จ ากัด บริษัท ไอโครเทค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061060017 20/6/2018

308 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 19,337.04 19,337.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061060014 20/6/2018

หนา้ 24



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

309 ค่าซ่อมแซม 36,273.00 36,273.00 เฉพาะเจาะจง พีเอส เพาเวอร์ พีเอส เพาเวอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061060020 21/6/2018

310 แก้วมุก 440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060190 21/6/2018

311 ค่าซ่อมแซม 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยบางแสน ร้านน้อยบางแสน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060216 22/6/2018

312 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 1,220.00 1,220.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060218 22/6/2018

313 วัสดุอ่ืน 18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061060021 22/6/2018

314 วัสดุอ่ืน 9,937.20 9,937.20 เฉพาะเจาะจง ร้านกุญแจทอง/ร้านกฤษณ์อิเล็กทริค/
ร้านเสียงสักด์ิบล็อก/หจก.วงศ์ทรายทอง

ร้านกุญแจทอง/ร้านกฤษณ์อิเล็กทริค/
ร้านเสียงสักด์ิบล็อก/หจก.วงศ์ทรายทอง

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060214 22/6/2018

315 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง คุณประกิจ ท้วมพงษ์ คุณประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060217 22/6/2018

316 วัสดุอ่ืนๆ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060213 22/6/2018

317 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาด (ปรับเพ่ิมค่าแรง
ข้ันต่ า)

98,340.00 98,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061060022 25/6/2018

318 ค่าเช่ารถยนต์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060238 25/6/2018

319 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 11 รายการ 2,317.00 2,317.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061060237 25/6/2018

320 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 8 รายการ 43,260.00 43,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ จ ากัด บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061060023 26/6/2018

321 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชา
ส่ือผสม  สาขาจิตรกรรม

2,805.00 2,805.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด , ร้าน
ต้นบุญการพิมพ์

บริษัทบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด , ร้าน
ต้นบุญการพิมพ์

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800061060005 8/6/2018

322 ขอจัดซ้ือหมึกพิมพ์เพ่ือใช้ในการจัดท างานใน
ส านักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวอร์ค เทค
โนโลย่ี จ ากัด

บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวอร์ค เทค
โนโลย่ี จ ากัด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800061060023 8/6/2018

323 ขอจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป  สุระประเสริฐ นายทวีป  สุระประเสริฐ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800061060015 8/6/2018

หนา้ 25



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

324 ขอจัดจ้างเหมาบริการจัดเกบข้อมูลเว็ปไซต์  ของ
คณะศิลปกรรมศาสตรณ์

13,300.00 13,300.00 เฉพาะเจาะจง นายจนัสธา ศรีสรวล นายจนัสธา ศรีสรวล เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800061060018 8/6/2018

325 ขอจัดซ้ือหมึกพิมพ์เพ่ือใช้ในการจัดท างานใน
ส านักงานคณบดี

28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.ดี ริช จ ากัด บริษัท เอส.เค.ดี ริช จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800061060035 11/6/2018

326 ขอจัดซ้ือน้ ามัน ประจ าเดือนมิถุนายน  2561 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจากกรีนเนท
 จ ากด

หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจากกรีนเนท 
จ ากด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800061060039 12/6/2018

327 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท างานในสาขา
จิตรกรรม และสาขาบัณฑิตศึกษา

4,387.00 4,387.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.ดี ริช จ ากัด บริษัท เอส.เค.ดี ริช จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800061060037 12/6/2018

328 ขอจัดซ้ือหมึกเพ่ือใช้ในการจัดท างานในสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์

10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800061060041 12/6/2018

329 ขอจัดซ้ือแก๊สเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาเซรามิกส์

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชส์นีพาณิชย์ ร้านพิชส์นีพาณิชย์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800061060045 14/6/2018

330 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใชในการติดต้ังผลงานประกวด
วาดภาพ โครงการสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์

450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ร้านไพรเวชค้าวัสดุ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800061060061 19/6/2018

331 ขอจัดจ้างท าใบประกาศนียบัตรในการจัดท า
โครงการสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800061060062 19/6/2018

332 ขอจัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการวันคล่้าย
วันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 23 ปี

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800061060060 19/6/2018

333 ขอจ้างเหมาบริการจัดท าเคร่ืองบวงสรวงพระ
พิฆเนศ  จ านวน  1  งาน

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย  ขาวส าลี นายอุทัย  ขาวส าลี เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800061060057 19/6/2018

334 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
(เคร่ืองปรับอากาศ) ห้องส านักงาน

4,773.00 4,773.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค (4,773 บาท) นิวทาวน์ เทคนิค (4,773 บาท) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0803061060002 4/6/2018

335 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาป๊ัมน้ า
ภายในอาคารหอศิลป์

11,544.00 11,544.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ (11,544 บาท) นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ (11,544 บาท) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0803061060001 4/6/2018

336 ขออนุมัติจ้างซ่อมชักโครกและสายฉีดช าระ 3,772.00 3,772.00 เฉพาะเจาะจง  นางสาวนิภาพร  แสงสว่าง (3,772 
บาท)

นางสาวนิภาพร  แสงสว่าง (3,772 บาท) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0803061060010 14/6/2018

หนา้ 26



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

337 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศห้อง
ประชุมใหญ่ช้ัน 2

6,099.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค (6,099 บาท) นิวทาวน์ เทคนิค (6,099 บาท) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0803061060009 14/6/2018

338 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ ส าหรับใช้พิมพ์เอกสาร
ราชการต่าง ๆ ของภาควิชาการอาชีวศึกษาและ
พัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์

8,350.00        8,350.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอที อินเตอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอที อินเตอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์

สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061060001 1/6/2561

339 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ภาควิชานวัตกรรม
และเทคโนฯ เลขครุภัณฑ์ 5101014010262 
เน่ืองจากเปิดแล้วไม่มีความเย็น มีฝุ่นอุดตัน รีโมท
ช ารุด น้ ายาแอร์หมด จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ

5,403.50        5,403.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061060002 4/6/2561

340 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ เพ่ือพิมพ์เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน ส าหรับอาจารย์ และ
เอกสารราชการต่าง ๆ ภายในภาควิชาวิจัยและ
จิตวิทยาประยุกต์

5,600.00        5,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061060003 4/6/2561

341 ขอเสนอซ้ือรีโมทคอนโทรลเคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือ
ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด เสีย ใช้งานไม่ได้ เพ่ือใช้
เปิดปิดเคร่ืองปรับอากาศของห้อง สนง.ภาควิชา
วิจัยและจิตวิทยาประยุกต์

900.00          900.00 เฉพาะเจาะจง สบายแอร์แสนสุข สบายแอร์แสนสุข สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061060004 4/6/2561

342 ขอเสนอซ้ือกล่องคอนโทรลเคร่ืองปรับอากาศ 
ห้องพักอาจารย์ ภาควิชาวิจัยฯ เน่ืองจากใช้งาน
ไม่ได้ ท าให้แอร์ไม่เย็น จ าเป็นต้องซ้ือเปล่ียนเพ่ือให้
เคร่ืองปรับอากาศใช้งานได้ตามปกติ

2,500.00        2,500.00 เฉพาะเจาะจง สบายแอร์แสนสุข สบายแอร์แสนสุข สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061060015 6/6/2561

343 ขอเสนอซ่อมร่ัวท่อ เคร่ืองปรับอากาศ พร้อมเติม
น้ ายา ห้องพักอาจารย์ ภาควิชาวิจัยฯ เน่ืองจากน้ า
หยด จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ (เลข
ครุภัณฑ์ 5101014010058)

1,500.00        1,500.00 เฉพาะเจาะจง สบายแอร์แสนสุข สบายแอร์แสนสุข มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061060016 6/6/2561

หนา้ 27



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

344 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ห้องสนง.คณบดี 
ช้ัน2 เน่ืองจากเก็บไฟไม่อยู่ ในหน่วยงานมีไฟตก
และไฟดับบ่อย จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้
ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์ 571500801000069)

1,200.00        1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061060018 7/6/2561

345 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ ส าหรับพิมพ์เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และเอกสารราชการ
ต่างๆ ภายในภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์

12,150.00      12,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061060017 7/6/2561

346 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ห้องฝ่ายพัฒนา
นิสิต คณะศึกษาศาสตร์ เน่ืองจากเก็บไฟไม่อยู่ เม่ือ
ไฟดับจะมีผลกับคอมพิวเตอร์ จ าเป็นต้องซ่อม
เพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ

1,070.00        1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061060032 12/6/2561

347 ขอเสนอจ้างเหมาท าความสะอาด อาคาร 60 
พรรษามหาราชินี 1 (กรณีปรับข้ึนค่าแรงตาม
ประกาศอัตราค่าจ้างข้ันต่ า (ฉบับท่ี 9) เดือน
เมษายน - กันยายน พ.ศ. 2561

41,866.00      41,886.00 ตกลงราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.
เอส.ซี.กรุ๊ป จ ากัด

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

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ราคา
เหมาะสม อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO0900061060001 15/6/2561

348 ขอเสนอจ้างเหมาซ่อมแซมห้องอาหาร อาคาร QS1
 คณะศึกษาศาสตร์ เน่ืองจากผนังเบาโดนน้ าจนท า
ให้ผุพัง ก๊อกอ่างล้างจานมีน้ าหยดไหลตลอด 
หลอดไฟเส่ือมสภาพ เมนไฟสภาพเก่าโดนเจาะขาด
อยู่หลายช่วงท าให้ไฟดับบ่อย

14,584.00      14,584.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ  ปานสวัสด์ิ นายยุทธภูมิ  ปานสวัสด์ิ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061060031 12/6/2561

349 ขอเสนอจ้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ของ
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือ
แก้ปัญหาเคร่ืองปรับอากาศไม่ท าความเย็น และมี
น้ าหยดจากเคร่ืองปรับอากาศ และยืดอายุการใช้งาน

8,292.50        8,292.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061060038 13/6/2561

หนา้ 28



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

350 ขอเสนอซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ในการจัดท ารายงาน
ประเมินคุณภาพฯ ในโครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์
 ม.บูรพา ประจ าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันท่ี 
3-31 ก.ค. 61 ณ คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา

1,710.00        1,710.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตเสตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตเสตช่ันเนอร่ี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061060048 14/6/2561

351 ขอเสนอจ้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ของ
ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือ
ช่วยยืดอายุการใช้งาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ใช้งานของเคร่ืองปรับอากาศ

4,547.50        4,547.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061060040 14/6/2561

352 ขอเสนอจ้างเช่าเคร่ืองเสียง โครงการพัฒนาความรู้
และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
คณาจารย์และสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร์ ณ 
โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา 
วันท่ี 25-27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.การฺเด้น คลืฟ พาร์ค จ ากัด บ.การฺเด้น คลืฟ พาร์ค จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061060055 15/6/2561

353 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ HP Laserjet P3015 เพ่ือใช้
พิมพ์เอกสารประกอบการเรียนการสอนให้แก่นิสิต 
และเอกสารราชการต่าง ๆ ในภาควิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

11,600.00      11,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061060080 19/6/2561

354 ขอเสนอซ้ือน้ าด่ืม ส าหรับให้บริการแก่คณาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนิสิต ของภาควิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

210.00          210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061060081 19/6/2561

355 ขอเสนอซ้ือน้ าด่ืม เพ่ือให้บริการส าหรับคณาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนิสิต ท่ีมาใช้บริการงานบริการ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

560.00          560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061060084 21/6/2561

หนา้ 29



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

356 ขอเสนอจ้างเหมาเปล่ียนกระจกห้องอาหาร อาคาร
 QS1 คณะศึกษาศาสตร์ เน่ืองจากกระจกร้าวแตก
บานใหญ่ เป็นรอยยาว เส่ือมสภาพ จ าเป็นต้อง
เปล่ียนกระจกเพ่ือไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน

7,600.00        7,600.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061060085 21/6/2561

357 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera TK-174 
เพ่ือใช้พิมพ์เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
ส าหรับอาจารย์ และพิมพ์เอกสารราชการต่าง ๆ 
ของภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะ
ศึกษาศาสตร์

3,200.00        3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061060082 21/6/2561

358 ขอเสนอจ้างจัดท าวารสาร HRD Journal ปีท่ี 9 
ฉบับท่ี 1 เดือนมิถุนายน เพ่ือใช้เผยแพร่ผลงานวิจัย
ของคณาจารย์ นิสิต และนักวิชาการในสาขาวิชา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสาขาอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง

21,400.00      21,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061060086 22/6/2561

359 จ้างย้ายสายไฟตู้ BID03 ลงใต้ดินและย้ายจอ BID 6,099.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเซน อินเทลลิเจนซ์ จ ากัด บริษัท อินเซน อินเทลลิเจนซ์ จ ากัด ราคา PR0206061060009 3/6/2561

360 ขอเปล่ียนรีโมทคอนโทรล เคร่ืองปรับอากาศห้อง 
๑๐๑ หอประชุมธ ารงฯ

2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PR0206061060013 3/6/2561

361 ขอซ้ือสีทาดาดฟ้าและแปรงทาสีส าหรับซ่อมแซม
หลังคาห้อง203อาคารเรือนพักรับรองA-Bท่ีมีการ
ร่ัวซึม

877.40 877.40 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061060010 3/6/2561

362 จ้างติดต้ังราวสแตนเลสด้านหลังกล่องแทนไม้
อาสนะสงฆ์ ส าหรับให้พระสงฆ์พิงเวลาสวดให้พร
บัณฑิต

13,781.60 13,781.60 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 ราคา PR0206061060007 3/6/2561

363 ขอซ่อมแซมหลังคาบ้านพักอธิการบดี เน่ืองจากก่ิง
ไม้หล่นใส่หลังคาท าให้เกิดรูร่ัว

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคา PR0206061060006 3/6/2561

364 ขอซ้ือฝักบัวหน้าใหญ่ ส าหรับซ่อมแซมฝักบัวห้องน้ า
 ห้อง๒๐๒ ๓๐๒ อาคารชุดพักอาศัย ดร.เสนาะฯ 
ช้ัน ๑๔

599.20 599.20 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061060011 3/6/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

365 ขอซ่อมระบบเสียงห้องKA-500 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ60ปี

28,306.00 28,306.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PO0206061060001 6/6/2561

366 ขอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศระบบชิลเลอร์ หอประชุม
ธ ารง บัวศรี

94,802.00 94,802.00 เฉพาะเจาะจง หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์เซอร์วิส หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์เซอร์วิส ราคา PO0206061060002 6/6/2561

367 ค่าจ้างเหมารถตู้ส่วนเกินประจ าเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๑

3,044.00 3,044.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ พฤทธิพงษ์ นายอ านาจ พฤทธิพงษ์ ราคา PR0206061060016 4/6/2561

368 จ้างซ่อมแซมลิฟท์ อาคารศาสตราจารย์ประยูรฯ 
เน่ืองจากอะไหล่ลิฟท์ช ารุดหมดอายุการใช้งาน

10,015.20 10,015.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) ราคา PO0206061060007 18/6/2561

369 ขอซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ขค5391 ชลบุรี 
เน่ืองจากครบระยะ30,000 กม.

3,270.46 3,270.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด ราคา PR0206061060052 7/6/2561

370 ขอซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ขค5391 ชลบุรี 
เน่ืองจากเปล่ียนยางล้อรถ กะทะล้อ พร้อมจ้ีล้อ
และต้ังศูนย์

73,626.00 73,626.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ปิยะกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ปิยะกิจ ราคา PO0206061060024 27/6/2561

371 ขอซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน บย4940 ชลบุรี 
เน่ืองจากขอเปล่ียนแบตเตอร่ี

3,835.00 3,835.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ ราคา PR0206061060048 7/6/2561

372 ขอซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน40-0497 ชลบุรี 
เน่ืองจากแอร์ไม่เย็น

3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ราคา PR0206061060054 7/6/2561

373 ขอซ่อมจอแสดงผลป้ายรถสวัสดิการ ป้ายท่ี12 จุด
จอดรถรับ-ส่ง หน้าหอพักเทา-ทอง2-3

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเซน อินเทลลิเจนซ์ จ ากัด บริษัท อินเซน อินเทลลิเจนซ์ จ ากัด ราคา PR0206061060050 7/6/2561

374 ขอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้อง PJ-301 อาคาร
ศาสตราจารย์ประยูรฯ

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PR0206061060042 7/6/2561

375 ขอซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๑๑ รายการ 3,788.91 3,788.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206061060057 7/6/2561
376 ขอซ้ือสายยางส าหรับรถน้ า เพ่ือทดแทนของเก่าท่ี

ช ารุด
1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061060041 7/6/2561

377 ขอซ่อมแซมรถสวัสดิการ 9 เน่ืองจากแบตเตอร่ี
เส่ือมสภาพการใช้งาน จ านวน 2 ลูก

7,135.00 7,135.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ ราคา PR0206061060074 11/6/2561

378 ขอซ่อมแซมรถสวัสดิการ 17 เน่ืองจากพัดลมไม่ติด
โดยไม่ทราบสาเหตุ

2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง หจก. จ๋ิวมอเตอร์แมช หจก. จ๋ิวมอเตอร์แมช ราคา PR0206061060081 11/6/2561

379 ขอซ่อมแซมรถสวัสดิการ 16 เน่ืองจากสวิทกร่ิงเสียง
ไม่ติด

727.60 727.60 เฉพาะเจาะจง หจก. จ๋ิวมอเตอร์แมช หจก. จ๋ิวมอเตอร์แมช ราคา PR0206061060082 11/6/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

380 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับซ่อมห้องน้ า ห้อง202 
302 อาคารเสนาะฯ ช้ัน14 ซ่อมห้องน้ าช้ัน4 5 สนอ
 และห้องน้ าช้ัน7 อาคาร50ปีและยีโบลท์4น้ิว
ส าหรับซ่อมท่อประปาบริเวณแยกศูนย์จีนศึกษา

3,022.75 3,022.75 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061060090 12/6/2561

381 ขอเปล่ียนยางรถยนต์ทะเบียน นง-4308 ชลบุรี 
เน่ืองจากใช้ครบระยะทาง 70,000 กิโลเมตร

10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ ราคา PR0206061060085 12/6/2561

382 ขอเปล่ียนยางรถยนต์ทะเบียน นค-7208 ชลบุรี 
เน่ืองจากเช็คระยะ 470,000 กิโลเมตร

3,984.15 3,984.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PR0206061060088 12/6/2561

383 ขอเปล่ียนยางรถยนต์ทะเบียน ขจ-5700 ชลบุรี 
เน่ืองจากใช้ครบระยะทาง 230,000 กิโลเมตร

2,923.78 2,923.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PR0206061060091 12/6/2561

384 จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า เน่ืองจากกระบอกไฮโดร
ลิกช ารุด

14,300.00 14,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรเชษฐ์ นิลงาม นายสุรเชษฐ์ นิลงาม ราคา PO0206061060025 27/6/2561

385 ขอซ่อมแซมรถน้ าคันเล็กทะเบียน 84-4279 ชลบุรี 
เน่ืองจากแอร์ไม่เย็น

1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง หจก. จ๋ิวมอเตอร์แมช หจก. จ๋ิวมอเตอร์แมช ราคา PR0206061060160 15/6/2561

386 ขอซ่อมแซมรถน้ าคันเล็กทะเบียน 84-4279 ชลบุรี 
เน่ืองจากตัวปรับกระจกเสียไม่สามารถปรับกระจก
ข้ึนลงได้

428.00 428.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206061060159 15/6/2561

387 ขอซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กร 6153 ชลบุรี 
เน่ืองจากเปล่ียนผ้าเบรกหน้า เจียรจานเบรกล้อหน้า

2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ ราคา PR0206061060176 16/6/2561

388 ขอซ้ือฝาชักโครกส าหรับซ่อมห้องน้ าหญิงช้ัน9
อาคารส านักงานอธิการบดีและขอซ้ือกุญแจ ขอ พุก
 ส าหรับซ่อมแซมโต๊ะ ล้ินชักท่ีช ารุดใช้งานไม่ได้

1,037.90 1,037.90 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061060178 16/6/2561

389 ขอซ่อมแซมรถสวัสดิการ ๖ เน่ืองจากแบตเตอร่ีเส่ือม 7,135.00 7,135.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ ราคา PR0206061060177 16/6/2561

390 ขอซ่อมรถทะเบียน บย4940 ชลบุรี เน่ืองจากถ่าย
น้ ามันเคร่ือง และเช็คช่วงล่าง

32,289.39 32,289.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จ ากัด บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จ ากัด ราคา PO0206061060011 20/6/2561

หนา้ 32



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

391 ขอซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 40-0499 ชลบุรี 
เน่ืองจากขอเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง และเปล่ียน
คันเร่ง แป้นคันเร่ง

17,298.69 17,298.69 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด ราคา PO0206061060009 20/6/2561

392 ขอซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 40-0698 ชลบุรี 
เน่ืองจากขอตรวจเช็คระบบแอร์

12,200.00 12,200.00 เฉพาะเจาะจง จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ราคา PO0206061060010 20/6/2561

393 ขอซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 40-0698 ชลบุรี 
เน่ืองจากขอตรวจเช็คระบบเบรก ระบบคลัทซ์ อัด
จารบี เปล่ียนไฟสปอร์ตไลท์ ระบบไฟรอบคัน

9,245.87 9,245.87 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด ราคา PR0206061060175 16/6/2561

394 ขอซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 40-0917 ชลบุรี 
เน่ืองจากสายพานมีเสียงดัง ต้ังเบรกและคลัทซ์

2,273.75 2,273.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด ราคา PR0206061060197 19/6/2561

395 ขอซ้ือวัสดุงานช่างส าหรับซ่อมแซมป้ายจราจร 690.15 690.15 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061060195 19/6/2561

396 ขอซ้ือวัสดุประปาจ านวน ๙ รายการ ส าหรับ
ซ่อมแซมห้องน้ า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ ปี

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061060219 20/6/2561

397 ขอซ่อมแซมน้ าร่ัวซึมห้องประชุมช้ัน๑๐ ส านักงาน
อธิการบดี

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ ราคา PO0206061060018 27/6/2561

398 ขอซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงส าหรับรถกระเช้าไฟฟ้า รถอี
แต๋นเบอร์1 2 3 และ4 รถจักรยานยนต์ท้ังหมด 
เคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองตัดไม้ และเคร่ืองพ่นยา

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคา PR0206061060232 21/6/2561

399 ขอซ่อมเคร่ืองโปรเจคเตอร์ห้อง KB402 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ60ปี

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกัลยาณมิตร 48 ร้านกัลยาณมิตร 48 ราคา PO0206061060019 27/6/2561

400 ขอซ้ือวัสดุสาธารณูปโภค งานช่างประปา 353.10 353.10 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061060247 22/6/2561

401 ขอซ้ือวัสดุจ านวน ๑๑ รายการ เพ่ือใช้ในการ
รับรองแก่ผู้เข้ามาใช้บริการอาคารชุดพักอาศัย ดร.
เสนาะฯ ช้ัน ๑๔ และอาคารเรือนพักรับรอง A-B

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206061060251 22/6/2561

หนา้ 33



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

402 ขอล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ อาคาร60
พรรษามหาราชินี1(QS1)

53,928.00 53,928.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PO0206061060026 27/6/2561

403 ขอซ้ือสบู่ส าหรับรับรองแก่ผู้เข้ามารับบริการอาคาร
ชุดพักอาศัย ดร.เสนาะฯ ช้ัน14และอาคารเรือนพัก
รับรองA-B

480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206061060246 22/6/2561

404 ขอซ้ือเบรกเกอร์3phase เพ่ือซ่อมแซมระบบ
ควบคุมไฟฟ้าบริเวณหอพระ

1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PR0206061060252 22/6/2561

405 ขอซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ขจ-9857 ชลบุรี 
เน่ืองจากเช็คระยะ10,000กิโลเมตร

5,909.61 5,909.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคา PR0206061060250 22/6/2561

406 ขอซ่อมแซมรถทะเบียน กร 6153 ชลบุรี เน่ืองจาก
ขอเช็คระบบแอร์ท้ังระบบ

8,204.76 8,204.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด ราคา PR0206061060319 27/6/2561

407 ขอซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ขค-5391 ชลบุรี 
เน่ืองจากขอตรวจเช็คระบบแอร์ เพราะมีกล่ิน

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง สมคิดแอร์ สมคิดแอร์ ราคา PR0206061060327 29/6/2561

408 ขอเปล่ียนยางรถยนต์สวัสดิการ ๑๑ เน่ืองจากดอก
ยางหมดซ่ึงเกิดจากการเส่ือมสภาพจากการใช้งาน

22,684.00 22,684.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206061060331 30/6/2561

409 ขอจ้างซ่อมแซมรถสวัสดิการ ๗ เน่ืองจากขอเปล่ียน
เช็คระบบเบรกและระบบไฟ

61,749.70 61,749.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด ราคา PO0206061070015 13/7/2561

410 ขอซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ ต-2236 ชลบุรี 
เน่ืองจากสวิตซ์จุดสตาร์ทรถไหม้ จึงท าให้รถสตาร์ท
ไม่ติด

2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206061060332 30/6/2561

411 ขอเปล่ียนยางรถยนต์สวัสดิการ ๑๖ เน่ืองจากดอก
ยางเส่ือมสภาพการใช้งาน

10,914.00 10,914.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206061060328 30/6/2561

412 ขอเปล่ียนยางรถยนต์สวัสดิการ ๑๘ เน่ืองจากดอก
ยางหมดซ่ึงเกิดจากการเส่ือมสภาพจากการใช้งาน

10,914.00 10,914.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206061060330 30/6/2561

413 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่า
วัสดุ (หมึกพิมพ์)

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด PR0206061060071 9/6/2018

414 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ PO0206061060013 25/6/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

415 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
เช่าคูหา

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลโลยีสุรนารี PR0206061060218 20/6/2018

416 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์

9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ PR0206061060216 20/6/2018

417 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่า
เช่าคูหา

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PR0206061060217 20/6/2018

418 ขออนุมัติเงินและเบิกเงินค่าประกันสังคม
ประจ าเดือนมิถุนายนของต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป

750.00 ประมูลด้วย
ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ตาม
หลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงการคลั
งก าหนด

ส านักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ส านักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี PR0100061060004 1/6/2018

419 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุส านักงานจ านวน 7 รายการ 4,905.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว. พาณิช ร้าน ว. พาณิช PR0206061060239 21/6/2561

420 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโซเดียมซัลเฟส 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บ.ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060007 1/6/2018

421 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดพิมพ์และเข้าเล่มวารสาร ปีท่ี
 13 เล่ม 1

40,125.00 40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนติกุลการพิมพ์ จ ากัด บริษัท เนติกุลการพิมพ์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060009 1/6/2018

422 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 
70150060,70250060,71372059,73470159,713
50859,73550259

1,957.50 1,957.50 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฏฐ์  ภัทรโกมลเลิศ นายธนเสฏฐ์  ภัทรโกมลเลิศ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060004 1/6/2018

423 ขออนุมัติเบิกเงินค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
เดือน มิ.ย - ก.ค 2561

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

PR1000061060002 1/6/2018

424 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเกณฑ์
คุณภาพการศึกษา

1,176.00 1,176.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060005 1/6/2018

425 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโซเดียมไนเตรท,หน้ากาก
อนามัย

603.48 603.48 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ อุปกรณ์
เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ อุปกรณ์เคมี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060006 1/6/2018

426 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุและสารเคมี ภาควิชา
อนามัยส่ิงแวดล้อม

20,595.36 20,595.36 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ อุปกรณ์
เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ อุปกรณ์เคมี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060008 1/6/2018

หนา้ 35



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

427 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง
รถจักรยานยนต์ ย-3924 เดือน มิ.ย 2561

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060001 1/6/2018

428 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 
M2727mfp

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060003 1/6/2018

429 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแมงกานีส กรีน แซนด์ ภาควิชา
อนามัยส่ิงแวดล้อม

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจดีวอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ใจดีวอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060040 7/6/2018

430 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหนังสือความรอบรู้ด้านสุขภาพ
 ภาควิชาสุขศึกษา

880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060041 7/6/2018

431 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าโปสเตอร์ โครงการงาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ คร้ังท่ี 32

880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ONE DESIGN ร้าน ONE DESIGN เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060047 8/6/2018

432 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสต๊ิกเกอร์ขาวมัน A4  โครงการ
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ คร้ังท่ี
 32

113.00 113.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060046 8/6/2018

433 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษห่อปก,โฟมเม็ดคละสี,
ริบบ้ินเงิน

206.00 206.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060052 8/6/2018

434 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ 77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060043 8/6/2018

435 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ ภาควิชา
พ้ืนฐานสาธารณสุข

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

PR1000061060054 8/6/2018

436 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ 
โครงการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
แห่งชาติ คร้ังท่ี 32

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสมหญิง  ศรีเหรัญ นางสมหญิง  ศรีเหรัญ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060049 8/6/2018

437 ขออนุมัติเบิกเงินค่าไหมญ่ีปุ่น โครงการงานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ คร้ังท่ี 32

75.00 75.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060051 8/6/2018

438 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโปรเจคเตอร์ ย่ีห้อ EPSON รุ่น 
EB-X41

79,929.00 79,929.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060044 8/6/2018

439 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างสอบเทียบเคร่ืองวัดความ
ส่ันสะเทือน

22,972.90 22,972.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จ ากัด บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060053 8/6/2018

หนา้ 36



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

440 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตัวอักษรลูกโป่ง ใช้ในโครงการ
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ คร้ังท่ี
 32

726.00 726.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน The Ballon Bangsaen ร้าน The Ballon Bangsaen เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060050 8/6/2018

441 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนนท์ ประจุไทย นายอนนท์ ประจุไทย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060048 8/6/2018

442 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ,ไมโครโฟน 62,060.00 62,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060045 8/6/2018

443 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเคร่ืองเสียง โครงการ
วิทยาศาสตร์สุขภาพบูรพาสัมพันธ์ คร้ังท่ี 6

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเทนเมนท์ 
จ ากัด

บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเทนเมนท์ 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060058 11/6/2018

444 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายประชาสัมพันธ์งานครบรอบ
 26 ปี

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

PR1000061060059 11/6/2018

445 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 72,890.00 72,890.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1000061060001 12/6/2018

446 ขออนุมัติเบิกเงินค่วัสดุ 3,880.00 3,880.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060061 11/6/2018

447 ขออนุมัติเบิกเงินค่าท่อพีวีซี,ข้องอ,สามทาง,ข้องอ
เกลียวใน,ก๊อกสนาม,กาวทาท่อ

383.00 383.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ร้านไพรเวชค้าวัสดุ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060078 13/6/2018

448 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ ามันเคร่ืองรถจักรยานยนต์ ย-
3924

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060077 13/6/2018

449 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากุญแจ,โซ่คล้อง,หูช้างติดประตู 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกุญแจทอง ร้านกุญแจทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060079 13/6/2018

450 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ ายาปรับผ้านุ่มดาวน์น่ี 308.00 308.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060073 13/6/2018

451 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุทิปเหลือง 577.80 577.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ อุปกรณ์
เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ อุปกรณ์เคมี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060086 15/6/2018

452 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหลอดไฟ UVA,หลอดไฟ UVC 1,658.50 1,658.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอคอนเซอร์วิส จ ากัด บริษัท ไอคอนเซอร์วิส จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060088 15/6/2018

453 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเอ็ม-เอ็นเทอโรคอดคัส อะการ์ 
500 กรัม

2,607.59 2,607.59 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ อุปกรณ์
เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ อุปกรณ์เคมี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060090 15/6/2018

454 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแบตเตอร่ี 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จ ากัด บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060087 15/6/2018

หนา้ 37



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

455 ขออนุมัติเบิกเงินค่า Rosolic acid 25g,น้ ากล่ัน 8,132.00 8,132.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ อุปกรณ์
เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ อุปกรณ์เคมี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060089 15/6/2018

456 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกเพชร ร้านกนกเพชร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060092 19/6/2018

457 ขออนุมัติเบิกเงินค่า Wireless Mouse ภาควิชา
พ้ืนฐานสาธารณสุข

2,145.00 2,145.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอที ซิต้ี จ ากัด (มหาชน) บ.ไอที ซิต้ี จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060094 20/6/2018

458 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเลเซอร์พอยเตอร์ Presenter 2,980.00 2,980.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอที ซิต้ี จ ากัด (มหาชน) บ.ไอที ซิต้ี จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060095 20/6/2018

459 ขออนุมัติเบิกเงินค่าคีย์บอร์ด ภาควิชาพ้ืนฐาน
สาธารณสุข

3,495.00 3,495.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอที ซิต้ี จ ากัด (มหาชน) บ.ไอที ซิต้ี จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060093 20/6/2018

460 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสรุป
โครงการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060101 21/6/2018

461 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก มอบให้วิทยากร
โครงการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเน่ต์ ร้านโมเน่ต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060099 21/6/2018

462 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร โครงการปรับปรุง
คุณภาพหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุข

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060100 21/6/2018

463 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตรวจเช็คเคร่ืองปร้ินเตอร์ ย่ีห้อ 
Brother ภาควิชาสุขศึกษา

1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060111 26/6/2018

464 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 703209 
ภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข

78.00 78.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061060112 26/6/2018

465 จัดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็คเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 23 เคร่ือง

25,466.00 25,466.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             ราคาท่ี
เสนอ 25,466.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             ราคาท่ี
เสนอ 25,466.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061060001 4/6/2018

466 จัดจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศฯ จ านวน 1
 คัน

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม                  ราคา
ท่ีเสนอ 3,000.00 บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม                  ราคาท่ี
เสนอ 3,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061060001 4/6/2018

467 จัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ห้อง 329 จ านวน 1
 งาน

99,381.60 99,381.60 เฉพาะเจาะจง โหน่ง เจริญก่อสร้าง                  
ราคาท่ีเสนอ 99,381.60 บาท

โหน่ง เจริญก่อสร้าง                  ราคา
ท่ีเสนอ 99,381.60 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061060002 5/6/2018

หนา้ 38



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

468 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 6,245.00 6,245.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัดราคาท่ี
เสนอ 6,245.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัดราคาท่ี
เสนอ 6,245.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061060021 6/6/2018

469 จัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 101 ถัง 3,535.00 3,535.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน           ราคาท่ี
เสนอ 3,535.00 บาท

ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน           ราคาท่ี
เสนอ 3,535.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061060025 11/6/2018

470 จัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์95 จ านวน 11.88 ลิตร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงค์ทรายทอง               ราคาท่ี
เสนอ 400.00 บาท

หจก. วงค์ทรายทอง               ราคาท่ี
เสนอ 400.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061060026 12/6/2018

471 จัดซ้ือเคร่ืองบันทึกกล้องวงจรปิดขนาด 16 ช่อง 8,881.00 8,881.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             ราคาท่ี
เสนอ 8,881.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             ราคาท่ี
เสนอ 8,881.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061060027 12/6/2018

472 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประปา จ านวน 3 รายการ 545.00 545.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง                            ราคาท่ี
เสนอ 545.00 บาท

ร้านไถ่เส็ง                            ราคาท่ี
เสนอ 545.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061060029 13/6/2018

473 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประปา จ านวน 2 รายการ 285.00 285.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง                            ราคาท่ี
เสนอ 285.00 บาท

ร้านไถ่เส็ง                            ราคาท่ี
เสนอ 285.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061060030 14/6/2018

474 จัดซ้ือจอภาพชนิด LED Monitor ขนาด 23 น้ิว  
จ านวน 1 เคร่ือง

5,990.00 5,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัดราคาท่ี
เสนอ 5,990.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัดราคาท่ี
เสนอ 5,990.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061060032 15/6/2018

475 จัดซ้ือน้ ามันดีเซล จ านวน 130 ลิตร 3,745.30 3,745.30 เฉพาะเจาะจง หจก. วงค์ทรายทอง               ราคาท่ี
เสนอ 3,745.30 บาท

หจก. วงค์ทรายทอง               ราคาท่ี
เสนอ 3,745.30 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061060034 18/6/2018

476 จัดจ้างตรวจรับรองระบบ ISO 2700:2013 
Surveillance Visit 1 จ านวน 1 งาน

99,500.00 99,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด                ราคา
ท่ีเสนอ 99,500.00 บาท

บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด                ราคาท่ี
เสนอ 99,500.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061060003 18/6/2018

477 จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 2 รายการ 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  ราคา
ท่ีเสนอ 6,700.00 บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  ราคาท่ี
เสนอ 6,700.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061060035 18/6/2018

478 จัดจ้างงานเช่ือมสายเมนไฟฟ้าระบบโสตฯ เข้ากับ
ระบบไฟฟ้าส ารอง

14,200.00 14,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             ราคาท่ี
เสนอ 14,200.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             ราคาท่ี
เสนอ 14,200.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061060004 19/6/2018

479 จัดซ้ือหลอดไฟ Philips LED 13 W 1,740.00 1,740.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สะสม                          ราคาท่ี
เสนอ 1,740.00 บาท

ร้าน สะสม                          ราคาท่ี
เสนอ 1,740.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061060037 20/6/2018

480 จัดซ้ือHarddisk SSD Sandisk 120 GB จ านวน 1 
ช้ิน

1,550.00 1,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัดราคาท่ี
เสนอ 1,550.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัดราคาท่ี
เสนอ 1,550.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061060038 20/6/2018

481 จัดซ้ือบานพับ STL 3”x4” จ านวน 3 ตัว 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง                            ราคาท่ี
เสนอ 180.00 บาท

ร้านไถ่เส็ง                            ราคาท่ี
เสนอ 180.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061060039 20/6/2018

482 จัดซ้ือระบบสายใยแก้วน าแสงระหว่างอาคาร 
จ านวน 1 ระบบ

267,500.00 267,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด  ราคาท่ี
เสนอ 267,500.00 บาท

บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด  ราคาท่ี
เสนอ 267,500.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061060006 26/6/2018

หนา้ 39



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

483 จัดซ้ือหน่วยบันทึกข้อมูล จ านวน 8 ตัว 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัดราคาท่ี
เสนอ 96,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัดราคาท่ี
เสนอ 96,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061060005 25/6/2018

484 จัดซ้ือระบบกล้องวงจรปิด จ านวน 1 ระบบ 49,434.00 49,434.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             ราคาท่ี
เสนอ 49,434.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             ราคาท่ี
เสนอ 49,434.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061060007 26/6/2018

485 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 3 เคร่ือง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัดราคาท่ี
เสนอ 90,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัดราคาท่ี
เสนอ 90,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061070001 2/7/2018

486 จัดซ้ือเก้าอ้ีบาร์ จ านวน 2 ตัว 4,267.99 4,267.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)ราคาท่ี
เสนอ 4,267.99 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)ราคาท่ี
เสนอ 4,267.99 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061060055 27/6/2018

487 จัดซ้ือวัสดุจ านวน 5 รายการ 5,874.30 5,874.30 เฉพาะเจาะจง ร้านซียูดิจิตอลซัพพลาย             
ราคาท่ีเสนอ 5,874.30 บาท

ร้านซียูดิจิตอลซัพพลาย             ราคาท่ี
เสนอ 5,874.30 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061060052 27/6/2018

488 จัดซ้ือพัดลมต้ังพ้ืน จ านวน 2 ตัว 5,626.00 5,626.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)ราคาท่ี
เสนอ 5,626.00 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)ราคาท่ี
เสนอ 5,626.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061060054 27/6/2018

489 จัดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็คเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 7 เคร่ือง

8,132.00 8,132.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             ราคาท่ี
เสนอ 8,132.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             ราคาท่ี
เสนอ 8,132.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061060053 27/6/2018

490 จัดซ้ือรถเข็นของ จ านวน 2 ตัว 4,998.00 4,998.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)                      ราคาท่ีเสนอ
 4,998.00 บาท

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)                      ราคาท่ีเสนอ 
4,998.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061060058 28/6/2018

491 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงวีเพาเวอร์ไนโตรพลัส 95 จ านวน 
14 ลิตร ทะเบียน 1 กพ 2337 ชลบุรี

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061060004 1/6/2018

492 ซ้ือวัสดุวารสารไทยรัฐ 21 เล่ม มติชน 21 เล่ม 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061060003 1/6/2018
493 จ้างท าเล่มรายงานประจ าปี 2560 60,600.00 60,600.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PO1300061060003 7/6/2018

494 จ้างเช็คระยะและเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถเก๋ง
ทะเบียน ขค 7043 ชลบุรี

14,165.73 14,165.73 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง มีความช านาญ PO1300061060010 21/6/2018

495 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ นายชูชาติ มีความช านาญ PR1300061060015 5/6/2018
496 จ้างเปล่ียนยางรถยนต์โตโยต้าอัลติสทะเบียน ขค 

7043 ชลบุรี
11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง มีความช านาญ PO1300061060004 8/6/2018

497 จ้างท าเล่มรายงานประจ าปี 2559 18,250.00 18,250.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PO1300061060001 5/6/2018

498 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารเอ 4 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ศูนย์รวมกระดาษ บ.ศูนย์รวมกระดาษ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061060030 7/6/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

499 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศจ านวน 2 วันๆละ 9000
 บาท จ านวน 1 คัน

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมรินทร์ฯ บ.อมรินทร์ฯ มีความช านาญ PO1300061060006 12/6/2018

500 ซ้ือหมึกพิมพ์ 85 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061060038 7/6/2018
501 ซ้ือหมึกพิมพ์ 85 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061060032 7/6/2018
502 ซ้ือหมึกพิมพ์ 83 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061060037 7/6/2018
503 จ้างเปล่ียนยางรถยนต์ตู้ทะเบียน นค 7341 ชลบุรี 11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง มีความช านาญ PO1300061060007 14/6/2018

504 จ้างเปล่ียนยางรถยนต์เชฟโรเลตทะเบียน กว 2425
 ชลบุรี

12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง มีความช านาญ PO1300061060009 21/6/2018

505 จ้างเข้าเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานจ านวน 10 เล่ม 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300061060040 8/6/2018

506 ซ้ือแบตเตอร่ีแห้งจ านวน 8 ก้อน 4,560.00 4,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061060048 11/6/2018

507 ซ้ือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จ านวน 18 เล่มๆละ 10 
บาท หนังสือพิมพ์มติชนจ านวน 18 เล่มๆละ 10 
บาท

360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061060055 12/6/2018

508 ซ้ือถุงบ๊ิกแบ๊ค ชุดสปริงเกอร์ กรรไกรตัดหญ้า 
กรรไกรตัดก่ิงไม้ ค้อน ตลับเมตร

2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร บ.สยามแม็คโคร ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061060056 12/6/2018

509 จ้างท าป้ายไวนิลขนาด 180 x80 ซม.จ านวน 3 ผืน 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาพานิช ร้านพัฒนาพานิช มีความช านาญ PR1300061060066 14/6/2018

510 จ้างเปล่ียนอะไหล่กล้องโอลัมปัสจ านวน 1 ช้ิน 5,237.00 5,237.00 เฉพาะเจาะจง บ.บ๊ิกคาเมร่า บ.บ๊ิกคาเมร่า มีความช านาญ PR1300061060064 14/6/2018

511 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ P1102 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด PO1300061060008 14/6/2018

512 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด 180x80 ซม. 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300061060065 14/6/2018

513 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารเอ4 70 แกรม 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061060069 15/6/2018

514 ซ้ือไขควง เอนกประสงค์ 8 ตัว คีมตัดสายไฟ 4.5 
น้ิว คีมปากแหลม 5 น้ิว คีมปากแหลมปลายงอ 6 
น้ิว คีมหนีบถ่าง 6 น้ิว

1,909.00 1,909.00 เฉพาะเจาะจง บ.บ๊ิกซี บ.บ๊ิกซี ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061060068 15/6/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

515 จ้างท าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 4,220.00 4,220.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300061060083 25/6/2018

516 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารวิชาสถิติส าหรับการ
วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน ๒๒ เล่ม

4,070.00        4,070.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีเสนอ 
4,070 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง 
4,070 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061060027 22/6/2561

517 ขออนุมัติเบิกค่าเช่ารถรับส่งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก จ านวน ๑ คัน

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

นายศิระ พันธุมวนิช/ราคาท่ีจ้าง 1,000 
บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061060029 22/6/2561

518 ขออนุมัติเบิกค่าหนังสือวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ฯ จ านวน ๘ เล่ม

1,840.00        1,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลเด้น แซค เทรดด้ิง จ ากัด/
ราคาท่ีเสนอ 1,840 บาท

บริษัท โกลเด้น แซค เทรดด้ิง จ ากัด/
ราคาท่ีซ้ือ 1,840 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061060028 22/6/2561

519 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมแซมและบ ารุงท่อส่งน้ าประปา
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ

494,768.00    494,768.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มะโนม่ัน การโยธา/
ราคาท่ีเสนอ 494,768 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มะโนม่ัน การโยธา/
ราคาท่ีจ้าง 494,768 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1500061060001 26/6/2561

520 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างจัดท าวารสารด้านการบริหาร
รัฐกิจและการเมือง จ านวน ๑๐๐ เล่ม

10,000.00      10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีเสนอ 
10,000 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง 
10,000 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061060034 29/6/2561

521 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถตู้ 9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสิน ปิโตรเลียม จ ากัด บริษัท ชลสิน ปิโตรเลียม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061060002 1/6/2018

522 ขออนุมัติซ้ือหนังสือพิมพ์และน้ ามันรถเดินเอกสาร 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานครและร้าน
เกษากร

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานครและร้าน
เกษากร

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061060018 6/6/2018

523 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตัดหญ้า 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนันต์ แสงอรุณ นายอนันต์ แสงอรุณ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061060019 6/6/2018

524 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตบัณฑิต ปี
การศึกษา2561

38,807.50 38,807.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลดาริส จ ากัด, วี.ซี. สปอร์ต 
โปรดักช่ัน จ ากัด และ นางสาวณภัค 
กิตติญานนท์

บริษัท อัลดาริส จ ากัด, วี.ซี. สปอร์ต โปร
ดักช่ัน จ ากัด และ นางสาวณภัค กิตติญา
นนท์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061060017 6/6/2018

525 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมแพ็ค 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061060020 7/6/2018

หนา้ 42



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

526 ขออนุมัติห้องประชุมสัมมนาและจ้างเหมาบริการ
รถบัสปรับอากาศ

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์ นายลือชา สมวิทย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061060037 11/6/2018

527 ขออนุมัติค่าเอกสารอบรมและค่าไวนิล 1,840.00 1,840.00 เฉพาะเจาะจง PP Sign maker & Solution PP Sign maker & Solution มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061060038 11/6/2018

528 ขออนุมัติช่อมแชมและบ ารุงรักษา 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต น.ส.ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061060044 12/6/2018

529 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ
โครงการฝึกภาคปฏิบัติทางทะเล

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์ นายลือชา สมวิทย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061060049 14/6/2018

530 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง กัญญาแอร์ กัญญาแอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061060050 15/6/2018

531 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารคณะโลจิ
สติกส์ เร่ิม 1 เม.ย.2561ถึง 30 ก.ย.2561

25,476.00 25,476.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เงินทรัพย์ คลีนน่ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เงินทรัพย์ คลีนน่ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1600061060002 18/6/2018

532 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการอ่ืนดูดส่ิงปฏิกูล 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง เทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมืองแสนสุข มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061060051 18/6/2018

533 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061060057 21/6/2018

534 ขออนุมัติซ้ือกระเช้าผลไม้ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู๊ดเทล บจ. เซ็นทรัลฟู๊ดเทล บจ. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061060059 22/6/2018

535 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061060058 22/6/2018

หนา้ 43



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

536 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 100 แพ็ค 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061060063 27/6/2018

537 ขออนุมัติเสนอซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061060004 5/6/2018

538 ขออนุมัติเสนอซ้ือหนังสือเรียน 5,550.00 5,550.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061060007 6/6/2018

539 ขออนุมัติเสนอซ้ือหนังสือเรียน 5,550.00 5,550.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061060015 13/6/2018

540 ขออนุมัติเสนอจ้างงานระหว่างก่อสร้างอาคารศูนย์
การเรียนรู้การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่าง
ประเทศ

32,517,000.00 32,517,000.00 ประกวดราคา บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จ ากัด บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061060001   
   PR1700061060018

15/6/2018   
   15/6/2018

541 ขออนุมัติเสนอซ้ือน้ าด่ืมแบบถัง 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061060003   
  PR1700061060023

21/6/2018 
21/6/2018

542 ขออนุมัติเสนอจ้างจัดท าเล่มวารสาร 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิจวัฒน์ จันทร์ดี นายกิจวัฒน์ จันทร์ดี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061060004   
  PR1700061060032

27/6/2018   
   27/6/2018

543 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนผู้สอน สอน ป.โท,ป.
เอก (7,21 ม.ค.,1,3,4 ก.พ.61)

69,500.00 69,500.00 คัดเลือก นางสาวอรอุษา  พิมพ์สวัสด์ิ,พลโทสิงห์
ทอง หมีทอง,นางสาวชนิสรา  แก้ว
สวรรค์,นายศักด์ิชาย  จันทร์เรือง,
นางสาวทักษญา สง่าโยธิน

นางสาวอรอุษา  พิมพ์สวัสด์ิ,พลโทสิงห์
ทอง หมีทอง,นางสาวชนิสรา  แก้วสวรรค์
,นายศักด์ิชาย  จันทร์เรือง,นางสาว
ทักษญา สง่าโยธิน

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061060043 30/6/2018

544 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนผู้สอน ป.โท,ป.เอก 
(6,7,11 ม.ค.61)

55,700.00 55,700.00 คัดเลือก นายอดิศักด์ิ จันทรประภาเลิศ,พลโท
สิงห์ทอง  หมีทอง,นายชัชวาล  ไชย
เจริญ,นางสาวอรอุษา  พิมพ์สวัสด์ิ,นาย
ศักด์ิชาย  จันทร์เรือง

นายอดิศักด์ิ จันทรประภาเลิศ,พลโทสิงห์
ทอง  หมีทอง,นายชัชวาล  ไชยเจริญ,
นางสาวอรอุษา  พิมพ์สวัสด์ิ,นายศักด์ิชาย
  จันทร์เรือง

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061060040 30/6/2018

545 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสาร และท าคู่มือ SAR 8,539.50 8,539.50 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061060079 30/6/2018

546 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 
6/2561

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/เสนอ
ราคา 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/เสนอ
ราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061060010 1/6/2018

หนา้ 44



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

547 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (ประชุมวิชาการ
นานาชาติ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 
กรุงเทพมหานคร)

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 8,400 
บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 8,400 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061060024 13/6/2018

548 ขออนุมัติเช่าสถานท่ีและอุปกรณ์การออกก าลังกาย
 ประจ าภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 
2561

9,240.00 9,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิมิลัน แมนช่ัน จ ากัด/เสนอราคา
 9,240 บาท

บริษัท สิมิลัน แมนช่ัน จ ากัด/เสนอราคา 
6,770 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800061060001 15/6/2018

549 ขออนุมัติซ้ือแบตเตอร่ีประจ าเคร่ืองป่ันไฟ 
(Generator)

6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมไดนาโม/เสนอราคา 6,800 
บาท

ร้านเกษมไดนาโม/เสนอราคา 6,800 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061060032 20/6/2018

550 ขออนุมัติจัดซ้ือแก๊สสอบเทียบ (GAS 
CALIBRATION) ชุดทดสอบสมรรถภาพของหัวใจ
และปอด

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)/เสนอราคา 26,000 บาท

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน)/
เสนอราคา 26,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800061060002 22/6/2018

551 ขออนุมัติซ่อมแซมจักรยานน่ังตรง 14,284.50 14,284.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สปอร์ตส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ รีค
รีเอช่ัน เอเซีย จ ากัด/เสนอราคา 
14,284.50 บาท

บริษัท สปอร์ตส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ รีครี
เอช่ัน เอเซีย จ ากัด/เสนอราคา 
14,284.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800061060003 25/6/2018

552 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (Bac Ninh Sport 
University)

7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 7,900 
บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 7,900 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061060042 28/6/2018

553 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (Ton Duc Thang 
University)

15,400.00 15,400.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 15,400
 บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 15,400 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800061060004 28/6/2018

554 ขออนุมัติจัดท าของท่ีระลึก เพ่ือน ามามอบให้
ประธาน แขกผู้มีเกียรติ และวิทยากร ในงาน
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล คร้ังท่ี 6

16,200.00 16,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเซรามิคดีดีดอทคอม ร้านเซรามิคดีดีดอทคอม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061060005 1/6/2018

555 ขออนุมัติจัดท าโล่ส าหรับผู้สนับสนุนการจัดงาน 
เพ่ือน ามามอบให้ผู้สนับสนุนการจัดงาน ในงาน
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล คร้ังท่ี 6

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนร าลึก ร้านบางแสนร าลึก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061060006 1/6/2018

556 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล เพ่ือน ามาใช้ในงาน
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล คร้ังท่ี 6

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์ไท
ซ่ิง จ ากัด

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์ไทซ่ิง
 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061060003 1/6/2018

หนา้ 45



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

557 ขออนุมัติจ้างท าเส้ือโปโล เพ่ือให้คณะผู้ด าเนินงาน
สวมใส่ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 คร้ังท่ี 6

29,750.00 29,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน 8 ล้านการปัก ร้าน 8 ล้านการปัก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061060004 1/6/2018

558 ขออนุมัติจ้างพิมพ์ Book of Abstract จ านวน 
๑,๐๐๐ เล่ม เพ่ือน ามามอบให้ผู้ร่วมงานประชุม
วิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล คร้ังท่ี 6

200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีการพิมพ์ ชลบุรีการพิมพ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2100061060001 8/6/2018

559 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดห้องพักรับรอง
คณบดี ส าหรับรับรองวิทยากรของคณะเทคโนโลยี
ทางทะเล

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061050033 1/6/2018

560 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 1 มิถุนายน 
2561 เพ่ือรับ-ส่งคณาจารย์เข้าร่วมประชุม
ความก้าวหน้าการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล คร้ังท่ี 6 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

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

PR2100061050038 1/6/2018

561 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 1 มิถุนายน 
2561 เพ่ือรับ-ส่งบุคลากรของคณะเทคโนโลยีทาง
ทะเลเดินทางไปประชุมหารือ โครงการการแข่งขัน
จรวดขวดน้ าฯ และการแข่งขันเคร่ืองบินพับกระดาษ

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

PR2100061050036 1/6/2018

562 ขออนุมัติซ้ือต้นไม้น้ าจ านวน 24 รายการ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีทาง
ทะเล

1,110.00 1,110.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟาร์มไม้น้ าภูเก็ต ร้านฟาร์มไม้น้ าภูเก็ต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061050031 1/6/2018

563 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านน 6 รายการ เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนปฏิบัติการรายวิชา Embryo

1,141.00 1,141.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าเต๋าซีฟู๊ด ร้านป้าเต๋าซีฟู๊ด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061050027 1/6/2018

564 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 6 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนปกิบัติการวิชา Marine 
Invertebrate

1,185.00 1,185.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าเต๋าซีฟู๊ด ร้านป้าเต๋าซีฟู๊ด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061050026 1/6/2018

หนา้ 46



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

565 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 6 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชา General 
diseases and pathology

1,130.00 1,130.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าเต๋าซีฟู๊ด ร้านป้าเต๋าซีฟู๊ด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061050028 1/6/2018

566 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้ส าหรับ
เปล่ียนอะไหล่ท่ีเส่ือมคุณภาพของเคร่ืองเก็บ
ตัวอย่างตะกอนดินกับเคร่ืองเก็บตัวอย่างน้ าแนวนอน

3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง พรรณีเอ็นจิเนียร่ิง พรรณีเอ็นจิเนียร่ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061050034 1/6/2018

567 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 3 รายการ เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอนปฏิบัติการวิชา Waste water 
treatment

386.00 386.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพลาสติกท่าใหม่ ร้านพลาสติกท่าใหม่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061050024 1/6/2018

568 ขออนุมัติซ้ือสารน้ ายาและวัสดุการศึกษา จ านวน 3
 รายการ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการใน
รายวิชาโรคและปรสิตสัตว์น้ าและปัญหาพิเศษ

9,844.00 9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061050022 1/6/2018

569 ขออนุมัติซ้ือสารเคมี Phenol / chloroform / 
isoamyl alcohol , 25:24:1 100 ML จ านวน 1 
รายการ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการใน
รายวิชาโรคและปรสิตสัตว์น้ าและปัญหาพิเศษ

6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเนียส ไซเอนซ์ จ ากัด บริษัท จีเนียส ไซเอนซ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061050020 1/6/2018

570 ขออนุมัติซ้ือสารเคมีจ านวน 1 รายการ เพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอนปฏิบัติการในรายวิชาต่าง ๆ ของ
คณะเทคโนโลยีทางทะเล

6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเนียส ไซเอนซ์ จ ากัด บริษัท จีเนียส ไซเอนซ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061040016 1/6/2018

571 ขออนุมัติค่าประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์งาน
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล คร้ังท่ี 6

10,099.00 10,099.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรีน อาร์ต และบริษัท 
789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด

ร้านกรีน อาร์ต และบริษัท 
789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061060009 2/6/2018

572 ขออนุมัติจ้างนักแสดง จ านวน 1 งาน เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล คร้ังท่ี 6

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล ป่ินแก้ว นายธนพล ป่ินแก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061060011 2/6/2018

หนา้ 47



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

573 ขออนุมัติค่าเช่าบอร์ดนิทรรศการ และค่าเช่าบูธมี
ผนัง เพ่ือน ามาใช้ติดผลงานของผู้เข้าร่วมการ
ประชุมและน ามาใช้จัดแสดงผลงานของผู้ให้การ
สนับสนุนการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 คร้ังท่ี 6

118,663.00 118,663.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพดา กรุ๊ป จ ากัด บริษัท แอพดา กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2100061060002 6/6/2018

574 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ ประกอบโครงการ 
เพ่ือน ามาใช้ในการจัดงานประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์ทางทะเล คร้ังท่ี 6

33,787.00 33,787.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหนอนอ้วน, ร้านองค์ 2554, ร้าน
ออฟฟิศ มาร์ต, ไอที พลัส คอมพิวเตอร์,
 บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย) จ ากัด, 
บริษัท สยามแมคโคร จ ากัด (มหาชน), 
บริษัท แอพดา กรุ๊ป จ ากัด, ร้านสกาว
รัตน์, ร้านพรรณไม้ ฟลอริส, ท่าใหม่ค้า
วัสดุ, ร้าน 8 ล้านการปัก, นางสาวนิภา
พร ศรีจันทร์, ร้านเอส เอส เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย, ร้านนิวแมนพาณิชย์, 
ร้าน เอ.พี. 
บลูปร้ินท์

ร้านหนอนอ้วน, ร้านองค์ 2554, ร้าน
ออฟฟิศ มาร์ต, ไอที พลัส คอมพิวเตอร์, 
บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย) จ ากัด, บริษัท
 สยามแมคโคร จ ากัด (มหาชน), บริษัท 
แอพดา กรุ๊ป จ ากัด, ร้านสกาวรัตน์, ร้าน
พรรณไม้ ฟลอริส, ท่าใหม่ค้าวัสดุ, ร้าน 8
 ล้านการปัก, นางสาวนิภาพร ศรีจันทร์, 
ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย, 
ร้านนิวแมนพาณิชย์, ร้าน เอ.พี. 
บลูปร้ินท์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061060002 4/6/2018

575 ขออนุมัติเบิกค่าซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แก
รม จ านวน 5 รีม เพ่ือใช้ส าหรับปฏิบัติงาน
เตรียมการเรียนการสอนในคณะเทคโนโลยีทางทะเล

540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061060012 5/6/2018

576 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ 
เพ่ือใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการในงาน''โครงการ
นิทรรศการวิทยาศาสตร์ทางทะเล''

6,310.00 6,310.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผ้ึงน้อย, ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วนา
สินค้าไม้ , ท่าใหม่วัสดุ, 
สภาวรัตน์ เคร่ืองครัว, ร้าน จ.เจริญ
พาณิชย์ และบริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากัด (มหาชน) 

ร้านผ้ึงน้อย, ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วนาสินค้า
ไม้ , ท่าใหม่วัสดุ, 
สภาวรัตน์ เคร่ืองครัว, ร้าน จ.เจริญ
พาณิชย์ และบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061060028 7/6/2018

หนา้ 48



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

577 ขออนุมัติซ้ือสารเคมี Phenol / Chloroform / 
isoamyl alcohol ,25:24:1,100ML จ านวน 2 
ขวด เพ่ือใช้ในการบริการตรวจวิเคราะห์เช้ือก่อโรค
ในสัตว์น้ าด้วยเทคนิค PCR

18,960.40 18,960.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061060029 7/6/2018

578 ขออนุมัติซ้ือสารเคมีและวัสดุ จ านวน 3 รายการ 
เพ่ือช้ในการบริการตรวจวิเคราะห์เช้ือก่อโรคในกุ้ง

4,231.85 4,231.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061060030 7/6/2018

579 ขออนุมัติซ้ือสารเคมีและวัสดุ จ านวน 4 รายการ 
เพ่ือใช้ในการบริการตรวจวิเคราะห์เช้ือก่อโรคในกุ้ง
ด้วยเทคนิค PCR

12,305.00 12,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061060031 7/6/2018

580 ขออนุมัติเช่าเต๊นท์จ านวน 1 งาน เพ่ือน ามาใช้ใน
การจัดนิทรรศการในการประชุม วิชาการ
วิทยาศาสตร์ทางทะเลคร้ังท่ี 6

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  เท่งเจียว นายสุเทพ  เท่งเจียว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061060038 12/6/2018

581 ขออนุมัติจ้างท าเอกสารประกอบการบรรยายและ
การเสวนา เพ่ือน ามาใช้แจกให้กับผู้เข้าร่วมงานการ
ประชุม วิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลคร้ังท่ี 6

57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061060039 12/6/2018

582 ขออนุมัติจัดท าเกียรติบัตร เพ่ือใช้แจกให้กับบผู้
ส่งผลงาน ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิงค์ 2554 ร้านอิงค์ 2554 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061060040 13/6/2018

583 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองเสียง จ านวน 1 งาน เพ่ือ
ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
ทางทะเล คร้ังท่ี 6

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย เดชจินดา นายสมชาย เดชจินดา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061060052 14/6/2018

584 ขออนุมัติเช่าบริการอินเตอร์เน็ต พร้อมอุปกรณ์ 
เพ่ือน ามาใช้ในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์ทางทะเล คร้ังท่ี 6

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061060050 14/6/2018

585 ขออนุมัติเช่ารถรับส่งวิทยากร เพ่ือรับ-ส่งวิทยากร
ในงานการประชุมวิชการวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
คร้ังท่ี 6

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061060053 15/6/2018

หนา้ 49



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

586 ขออนุมัติจ้างท าเส้ือส าหรับคณะท างานของคณะฯ 
เพ่ือใช้ส าหรับคณะท างานของคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ ในโครงการ'' การประชุมสภา
คณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย'' คร้ังท่ี 
3/2561

4,290.00 4,290.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวสตาร์ ยานนาวา กทม ร้านนิวสตาร์ ยานนาวา กทม ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061050077 1/6/2018

587 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกจ านวน 1 โครงการ เพ่ือ
มอบให้กับประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061050076 1/6/2018

588 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกจ านวน 1 โครงการ เพ่ือ
มอบให้กับสมาชิกสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย

17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง จันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จ ากัด จันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จ ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061050075 1/6/2018

589 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการ เพ่ือใช้ใน
โครงการ'' การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย'' คร้ังท่ี 3/2561

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชาญชัยโฟโต้ดิจิตอล,ร้านอิงค์
๒๕๕๔,ร้านเพ่ือนนักเรียน

ร้านชาญชัยโฟโต้ดิจิตอล,ร้านอิงค์๒๕๕๔,
ร้านเพ่ือนนักเรียน

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061050078 1/6/2018

590 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 โครงการ เพ่ือ
น ามาใช้เป็นของท่ีระลึกมอบให้กับหน่วยงานท่ีไป
ศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทรโภชนา (มหาราช) ร้านจันทรโภชนา (มหาราช) ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061050107 1/6/2018

591 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี
 25 พฤษภาคม 2561 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เข้า
ร่วมงานแถลงข่าวการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
ทางทะเล คร้ังท่ี 6

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

PR2200061050080 1/6/2018

592 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการ เพ่ือใช้ใน
โครงการอบรมการใช้โปรแกรม R ประมวลผล
ข้อมูลงานวิจัยด้วยสถิติเบ้ืองต้น

355.00 355.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผ้ึงน้อย,บริษัทแอดไวซ์ท่าใหม่จ ากัด ร้านผ้ึงน้อย,บริษัทแอดไวซ์ท่าใหม่จ ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061060003 4/6/2018

593 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 5 มิถุนายน 
2561 เพ่ือส่งอาจารย์ท่ีสนามบินตราด

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061060001 4/6/2018

594 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร เพ่ือใช้ในโครงการอบรม
การใช้โปรแกรม R ประมวลผลข้อมูลงานวิจัยด้วย
สถิติเบ้ืองต้น

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ โรงพิมพ์จิรเมธ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061060002 4/6/2018

หนา้ 50



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

595 ขออนุมัติจ้างท าโบชัวร์แนะน าสาขา จ านวน 1 
รายการ เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์แนะน า
หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรต์และศิลปศาสตร์

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ โรงพิมพ์จิรเมธ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061020018 5/6/2018

596 ขออนุมัติซ้ือแบตเตอร่ีส าหรับใช้ในเคร่ืองบินโดรน
ส ารวจ (ชุดฝึกปฏิบัติการสอนเขียนโปรแกรมบนมือ
ถือ) ส าหรับบินถ่ายภาพ บันทึกภาพ เพ่ือน ามา
สร้างแผนท่ีในระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ตูนโอเช่ียน ตูนโอเช่ียน ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061060031 11/6/2018

597 ขออนุมัติเบิกค่าซ้ือของท่ีระลึกจ านวน 1 โครงการ 
เพ่ือใช้ส าหรับเป็นของท่ีระลึกส าหรับโครงการ
แลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัย ณ
 สาธารณรับประชาชนจีน

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าเนียรหัตถกรรม,ร้านพีโอสปอร์ต,
ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา,ร้าน
ไทยเบญจรงค์

ร้านจ าเนียรหัตถกรรม,ร้านพีโอสปอร์ต,
ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา,ร้านไทย
เบญจรงค์

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061060034 11/6/2018

598 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี15 มิถุนายน 
2561 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมหารือเตรียมความ
พร้อมการจัดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาตร์
ทางทะเล คร้ังท่ี 6

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

PR2200061060046 12/6/2018

599 ขออนุมัติจ้างท าเส้ือโปโลเพ่ือใช้ส าหรับคณะศึกษาดู
งานของคณะฯ และเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ในโครงการ
ศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี
การศึกษา 2560

16,720.00 16,720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเซาจังการ์เม้นท์ ร้านเซาจังการ์เม้นท์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061060047 15/6/2018

600 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี
 19  มิถุนายน 2561 ส าหรับส่งอาจารย์ท่ีสนามบิน
ดอนเมืองเพ่ือเดินทางไปนิเทศฝึกงาน ณ จังหวัด
เชียงใหม่

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

PR2200061060048 18/6/2018

หนา้ 51



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

601 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการ ใช้ในการจัด
โครงการปรับปรุงแผนยุทธศาตร์และแผนปฏิบัติ
การคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 
2561

295.00 295.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ่ือนนักเรียน ร้านเพ่ือนนักเรียน ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061060058 20/6/2018

602 ขออนุมัติซ้ือต้นไม้และกระถางต้นไม้ เพ่ือช่วยลด
ความร้อนและเพ่ิมความร่มร่ืนให้รอบๆ บริเวณ
อาคาร

14,560.00 14,560.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอคิราภ์ เสาวภาคย์โอฬาร นางสาวอคิราภ์ เสาวภาคย์โอฬาร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061050016 1/6/2018

603 ขออนุมัติซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ BROTHER TN-2380 
จ านวน 2 กล่อง เพ่ือใช้ในการพิมพ์เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนของคณะอัญมณี

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บันดาลอริยทรัพย์ จ ากัด บริษัท บันดาลอริยทรัพย์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061060018 7/6/2018

604 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP LASER 1018 
(Q2612A) จ านวน 2 กล่อง เพ่ือใช้ในการพิมพ์
เอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะอัญมณี

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บันดาลอริยทรัพย์ จ ากัด บริษัท บันดาลอริยทรัพย์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061060020 9/6/2018

605 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองควบคุมแรงดันและส ารอง
ไฟฟ้า (UPS) 10 KVA จ านวน 1 เคร่ือง เพ่ือใช้
ส ารองไฟฟ้าให้กับเคร่ืองเอ็กซ์เรย์ฟลูออเรสเซนส์

119,840.00 119,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์เมติค จ ากัด บริษัท เพาเวอร์เมติค จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2300061060001 1/7/2018

606 ขออนุมัติค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดอบรม เพ่ือใช้
เป็นวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดอบรมโครงการ
อบรมคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา(13-15มิ.ย.
61)

6,467.88 6,467.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061060004 4/6/2018

607 ขออนุมัติค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดอบรม 
(กระเป๋าผ้า) เพ่ือมอบให้กับผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการอบรมคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา
(19-20มิ.ย.61)

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเน่ียนสตาร์ ร้านยูเน่ียนสตาร์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061060005 4/6/2018

หนา้ 52



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

608 ขออนุมัติซ่อมแซมเคร่ืองปร้ินเตอร์ HP M1522 
(เปล่ียนฟิล์มความร้อน, ล้างเคร่ือง) เพ่ือเป็นการ
ซ่อมซอมเคร่ืองปร้ินเตอร์ให้สามารถกลับมาใช้งาน 
และพิมพ์งานเอกสารราชการต่างๆ ของคณะฯ ได้

1,391.00 1,391.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061060009 5/6/2018

609 ขออนุมัติค่าน้ าด่ืมถังใส จ านวน 27 ถัง เพ่ือใช้
ส าหรับการบริโภค ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ของคณะฯ (ประจ าแต่ละช้ัน)

945.00 945.00 เฉพาะเจาะจง นส.จ๊ีด มณีรัตน์ นส.จ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061060007 5/6/2018

610 ขออนุมัติค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ 
ทะเบียน 1 กช 637 เพ่ือใช้ในการเดินทาง
ปฏิบัติงานราชการของคณะการจัดการและการ
ท่องเท่ียว

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชรินทร์ญา ออยล์ พลัส จ ากัด บริษัท ชรินทร์ญา ออยล์ พลัส จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061060008 5/6/2018

611 ขออนุมัติค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดอบรม (หมึก
พิมพ์ ) เพ่ือใช้พิมพ์เอกสารต่างๆ ในการจัดอบรม
โครงการอบรมคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา
(13-15มิ.ย.61)

24,295.42 24,295.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันธวณิช จ ากัด บริษัท พันธวณิช จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061060031 8/6/2018

612 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม 
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีได้รับการ
จัดสรรฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561 โครงการ
มัคคุเทศก์น้อยกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน 
(12-13มิย61)

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061060032 8/6/2018

613 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน ส าหรับใช้ในการเดินทางไปส่งวิทยากรท่ีมาเข้า
ร่วมโครงการอบรมคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา
(13-15มิ.ย.61)

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061060029 8/6/2018

614 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน ส าหรับใช้ในการเดินทางไปส่งวิทยากรท่ีมาเข้า
ร่วมโครงการอบรมคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา
(13-15มิ.ย.61)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061060028 8/6/2018

หนา้ 53



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

615 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน ส าหรับใช้ในการเดินทางรับส่งบุคลากรท่ีเข้า
ร่วมด าเนินงานจัดอบรมโครงการอบรมคณาจารย์
นิเทศงานสหกิจศึกษา(13-15มิ.ย.61)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061060027 8/6/2018

616 ขออนุมัติค่าจัดท าเอกสารในการอบรม (ค่าถ่าย
เอกสาร) เพ่ือมอบให้กับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ
อบรมคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา(13-15มิ.ย.
61)

1,590.00 1,590.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061060030 8/6/2018

617 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล1ป้าย ขนาด3*1.5เมตร 
ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายพัฒนาความเป็น
ผู้ประกอบการของนักศึกษา (Startup Camp) 
(5เม.ย.-15ก.ย.61)

517.50 517.50 เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงศิลป์ ร้านหน่ึงศิลป์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061060033 8/6/2018

618 ขออนุมัติค่าจัดท าเอกสารในการจัดอบรม (ค่าถ่าย
เอกสาร) เพ่ือใช้ในการด าเนินการจัดอบรมโครงการ
อบรมคณาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา(13-15มิ.ย.
61)

3,330.00 3,330.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061060036 11/6/2018

619 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 5ช้ิน (หนังสือทัศนียมรรคา
 (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี) โครงการอบรมคณาจารย์นิเทศงานสหกิจ
ศึกษา(13-15มิย61)

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061060045 12/6/2018

620 ขออนุมัติค่าเช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง เพ่ือใช้
ในการด าเนินการจัดอบรมโครงการเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการท างาน และโครงการส่งเสริม
จริยธรรมฯ(21-22มิ.ย.61)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.วรรณ แอสเสท จ ากัด 
(NOVOTEL HOTELS&RESORTS)

บริษัท วี.วรรณ แอสเสท จ ากัด 
(NOVOTEL HOTELS&RESORTS)

มีอาชีพให้เช่าโดยตรง ให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061060050 13/6/2018

621 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน  ส าหรับใช้ในการเดินทางรับส่งวิทยากรท่ีมา
เข้าร่วมโครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างาน 
และโครงการส่งเสริมจริยธรรมฯ(21-22มิ.ย.61)

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061060051 13/6/2018

หนา้ 54



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

622 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 2
 คัน  ส าหรับใช้ในการเดินทางรับส่งบุคลากรท่ีเข้า
ร่วมโครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างาน และ
โครงการส่งเสริมจริยธรรมฯ(21-22มิ.ย.61)

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061060052 13/6/2018

623 ขออนุมัติจ้างออกแบบและพิมพ์จดหมายข่าว ฉบับ
เดือน เม.ย.-พ.ค.61 ส าหรับใช้ในการเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรม ต่างๆ ของคณะฯ

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน เพรส 
แอนด์ ซัพพลาย

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PO2400061060001 18/6/2018

624 ขออนุมัติค่าจ้างถ่ายเอกสาร (หลักสูตร) เพ่ือใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตรปี 59 ส าหรับการเรียนการ
สอน

5,622.00 5,622.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061060060 18/6/2018

625 ขออนุมัติค่าน้ าด่ืม จ านวน 60 ถัง และ จ านวน 60 
แพ็ค เพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภคภายในส านักงาน
ของคณะฯ

5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรทิพย์ ร้านสุภรทิพย์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061060061 18/6/2018

626 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร 2 เคร่ือง ช้ัน 7 และค่าถ่าย
เอกสาร 3 เคร่ือง ช้ัน 9 เพ่ือใช้ในงานส านักงาน/
งานจัดการเรียนการสอน และพิมพ์เอกสารงาน
วิชาการของคณาจารย์

1,564.25 1,564.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061060082 27/6/2018

627 ขออนุมัติค่าจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ ส าหรับใช้ใน
การจัดสอบนิสิตระดับปริญญาตรี กลางภาค ปี
การศึกษา 3/2560

6,943.00 6,943.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061060087 28/6/2018

628 ขออนุมัติค่าน้ าด่ืมถังใส จ านวน 28 ถัง ส าหรับใช้
ในการบริโภค ประจ าแต่ละช้ันภายในอาคารเฉลิม
พระเกียรติของคณะฯ

980.00 980.00 เฉพาะเจาะจง นส.จ๊ีด มณีรัตน์ นส.จ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061060086 28/6/2018

629 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าเอกสารเทียบโอน
หลักสูตร พร้อมจัดเก็บเอกสาร นิสิตหลักสูตรเทียบ
โอน ป.ตรี 1 งาน

15,120.00 15,120.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรพีพรรณ เน่ืองจ านงค์ นางสาวรพีพรรณ เน่ืองจ านงค์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061060090 29/6/2018

630 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY และ
ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส / เสนอราคา 
6,700 บาท

ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY และร้าน
พร้อมพรรณเซอร์วิส / เสนอราคา 
3,754.35 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061060003 1/6/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

631 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการในโครงการส่งเสริม
สุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย จ.อยุธยา ประจ าปี
งบประมาณ 2561

39,320.00 39,320.00 เฉพาะเจาะจง นางถวิล  เฉลิมพรไพศาล  /เสนอราคา 
39,320 บาท

นางถวิล  เฉลิมพรไพศาล  /เสนอราคา 
39,320 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2700061060001 1/6/2018

632 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างซักรีดผ้าในศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทยฯ เดือนมิถุนายน 2561

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

นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอราคา 3,667 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061060002 1/6/2018

633 ขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันรถรับส่งเอกสาร 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2561

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 บาท หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061060001 1/6/2018

634 ขออนุมัติเบิกค่าจัดจ้างย้ายเคร่ืองปรับอากาศ 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด / เสนอ
ราคา 5,885 บาท

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด / เสนอ
ราคา 5,885 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061060010 4/6/2018

635 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครืองปรับ
อากาศ

9,683.50 9,683.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด / เสนอ
ราคา 9,683.50 บาท

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด / เสนอ
ราคา 9,683.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061060011 4/6/2018

636 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าเสาไฟฟ้าพร้อม
ค่าแรงติดต้ัง

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเมธี สีระสา นายเมธี สีระสา สินค้าดี มีอุปกรณ์ครบ ราคาต่ าสุด PR2800061060008 12/6/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

637 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ ในการจัด
โครงการค่ายเกษตรวิชาการ คร้ังท่ี 7 ตอนเกษตรวัย
ใส ก้าวไกลเทคโนโลยี ในวันท่ี 14-15 กรกฎาคม 
พ.ศ.2561

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง 1. ร้าน บี.พี. เพ่ือนนักเรียน   
   2. ร้าน ล้านแชมป์อิงค์เจ็ท  
   3. บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด
   4. ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว      5. 
ร้านสมส่วนบูติค 
   6. ร้านแสงทิพย์การไฟฟ้า   
   7. ร้านเจริญภัณฑ์   
   8. ร้าน Higreen Hydroponics 
Farm 
   9. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟูลฟิล แอนด์ 
ซัพพลาย
10. บริษัท ลีโอ แล็บ อินเตอร์เนช่ันแนล
 จ ากัด
11. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.  
   12. บริษัท ล้านแชมป์อิงค์เจ็ท จ ากัด
   13. บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)
   14. นายจิรวัฒน์ เพชรจ ารัส   
   15. นายรัตน์ เก้านาน

1. ร้าน บี.พี. เพ่ือนนักเรียน   
   2. ร้าน ล้านแชมป์อิงค์เจ็ท  
   3. บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด
   4. ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว      5. 
ร้านสมส่วนบูติค 
   6. ร้านแสงทิพย์การไฟฟ้า   
   7. ร้านเจริญภัณฑ์   
   8. ร้าน Higreen Hydroponics Farm 
   9. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟูลฟิล แอนด์ 
ซัพพลาย
10. บริษัท ลีโอ แล็บ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด
11. บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.  
   12. บริษัท ล้านแชมป์อิงค์เจ็ท จ ากัด
   13. บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)
   14. นายจิรวัฒน์ เพชรจ ารัส   
   15. นายรัตน์ เก้านาน

สินค้าดี มีอุปกรณ์ครบ ราคาต่ าสุด PR2800061060007 12/6/2018

638 ขอนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาตัดต่อสาย 
Drop wire Fiber

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธงชัย  พนมสัย นายธงชัย  พนมสัย บริการดี รวดเร็ว สินค้าราคาต่ าสุด PR2800061060012 13/6/2018

639 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าของท่ีระลึกส าหรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
วิทยาศาสตรบันฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ในวันท่ี
 28 มิถุนายน พ.ศ.2561

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเพ็ง  ระว้า นายบุญเพ็ง  ระว้า สินค้าดี มีอุปกรณ์ครบ ราคาต่ าสุด PR2800061060019 26/6/2018

640 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าได้มาตรฐาน เครดิตได้ ราคา
มาตรฐาน

PR2800061060021 28/6/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

641 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ โครงการฯ 
กิจกรรมย่อยท่ี 2 และกิจกรรมย่อยท่ี 3

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พวงทองซ้ือง่ายขายถูก จ ากัด 
บริษัท แอดไวซ์ บางคล้า จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่)
ร้าน คงสวัสด์ิ
ร้านล้านแชมป์อิงเจ็ท

บริษัท พวงทองซ้ือง่ายขายถูก จ ากัด 
บริษัท แอดไวซ์ บางคล้า จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่)
ร้าน คงสวัสด์ิ
ร้านล้านแชมป์อิงเจ็ท

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061060001 1/6/2561

642 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์
 ลด พลังงาน

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงงามอิงค์เจ็ท วัฒนานคร ร้านแสงงามอิงค์เจ็ท วัฒนานคร สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061060002 1/6/2561

643 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าป้ายไวนิล น าเสนอ
ข้อมูลบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

3,160.00 3,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061060012 7/6/2561

644 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
โครงการฯ

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR3300061060015 12/6/2561

645 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการการบริหาร
จัดการขยะ ฯ กิจกรรมย่อยท่ี 4

25,030.00 25,030.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท บริษัท สยาม
แม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
บจก. ไอทีวัฒนานคร แอนด์ เซอร์วิส 
(ส านักงานใหญ่)
ต้นกล้า ก๊อปป้ี
บริษัท ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด

ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท บริษัท สยามแม็ค
โคร จ ากัด (มหาชน)
บจก. ไอทีวัฒนานคร แอนด์ เซอร์วิส 
(ส านักงานใหญ่)
ต้นกล้า ก๊อปป้ี
บริษัท ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061060016 13/6/2561

646 ขออนุมัติซ้ือถังขยะ 240 L ฝาเทอร์โบ ขนาด 
580x730x1220 มม.จ านวน 130 ถัง

236,470.00 236,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชินเตอร์ โปรดักส์ จ ากัด บริษัท ชินเตอร์ โปรดักส์ จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PO3300061060001 18/6/2561

647 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าของท่ีระลึกส าหรับ
บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ส าเร็จ
การศึกษาประจ าปี 2559

8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มาร์คเซรามิค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มาร์คเซรามิค สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061060023 18/6/2561

648 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าตะกร้าเหล็กส าหรับใส่
ขยะแห้ง ส าหรับโครงการบริหารจัดการขยะฯ

139,100.00 139,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอนไวรอนเมนทอล คอนซัล
แทนต์ แอนด์ แลนด์ เดเวลอปเมนท์ 
จ ากัด

บริษัท เอนไวรอนเมนทอล คอนซัลแทนต์
 แอนด์ แลนด์ เดเวลอปเมนท์ จ ากัด

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PO3300061060002 19/6/2561

หนา้ 58



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

649 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการวิถีเกษตร
อินทรีย์สู่การพ่ึงพาตนเองอย่างย่ังยืนสัญจร คร้ังท่ี 3
 วันท่ี 11-12 กรกฎาคม 2561

58,800.00 58,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด
บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์ จ ากัด
ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว
ต้นกล้า ก๊อปป้ี
แสงงามอิงค์เจ็ก วัฒนานคร
ศูนย์ไอที วัฒนานคร
ร้านชัยประดิษฐ์
ร้านสมส่วนบูติค

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด
บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์ จ ากัด
ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว
ต้นกล้า ก๊อปป้ี
แสงงามอิงค์เจ็ก วัฒนานคร
ศูนย์ไอที วัฒนานคร
ร้านชัยประดิษฐ์
ร้านสมส่วนบูติค

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061060027 20/6/2561

650 ขออนุมัติซ้ือและขอเบิกเงินค่าสวัสดุโครงการเทา-
ทอง บูรพาสระแก้วสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คร้ังท่ี 7 
วันท่ี 24-25/07/2561

56,400.00 56,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านควอลิต้ี ซัพพลาย  ร้านเคมิคอล
แอนด์เซฟต้ี
น้องข้าวโพด10B,20B ทุกอย่าง
ศูนย์ถ่ายเอกสาร(ข้างธนาคารกรุงไทย)
ต้นกล้า ก๊อปป้ี
แสงงามอิงค์เจ็ก วัฒนานคร
มิซินวิทยุนาฬิกา
ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท
ร้าน บี.พี.เพ่ือนนักเรียน

ร้านควอลิต้ี ซัพพลาย  ร้านเคมิคอล
แอนด์เซฟต้ี
น้องข้าวโพด10B,20B ทุกอย่าง
ศูนย์ถ่ายเอกสาร(ข้างธนาคารกรุงไทย)
ต้นกล้า ก๊อปป้ี
แสงงามอิงค์เจ็ก วัฒนานคร
มิซินวิทยุนาฬิกา
ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท
ร้าน บี.พี.เพ่ือนนักเรียน

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061060034 26/6/2561

651 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการบริหาร
จัดการขยะฯ กิจกรรมย่อยท่ี 6 วันท่ี 12 ก.ค. 2561

21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท บริษัท สยาม
แม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขา
สระแก้ว)
บริษัท ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด

ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท บริษัท สยามแม็ค
โคร จ ากัด (มหาชน)
บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขา
สระแก้ว)
บริษัท ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061060039 28/6/2561

652 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061060035 28/6/2561

หนา้ 59



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

653 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการบริหาร
จัดการขยะฯ กิจกรรมย่อยท่ี 5 วันท่ี 7 ก.ค. 2561

11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท บริษัท สยาม
แม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขา
สระแก้ว)
บริษัท ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด

ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท บริษัท สยามแม็ค
โคร จ ากัด (มหาชน)
บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. (สาขา
สระแก้ว)
บริษัท ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061060038 28/6/2561

654 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าวารสาร RMCS ปีท่ี 
15 ฉบับท่ี 2 จ านวน 600 เล่ม

89,559.00 89,559.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061060015 8/6/2561

655 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าหลอดไฟ จ านวน 1 
งาน

780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง ประโยชน์การไฟฟ้า ประโยชน์การไฟฟ้า เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061060016 8/6/2561

656 ขออนุมัติจัดจ้างท าจดหมายข่าว RMCS ปีท่ี 11 
ฉบับท่ี 1 จ านวน 100ชุด

5,550.00 5,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.พี.บลูปร้ินท์ ร้าน เอ.พี.บลูปร้ินท์ เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061060017 11/6/2561

657 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าป้ายไวนิล โครงการ 
''การคลายความเครียดด้วยตนเองในผู้สูงอายุฯ'' 
จ านวน 1 งาน

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง 789 789 เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061060031 13/6/2561

658 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจัดท าเอกสารคู่มือ
การคลายความเครียดฯ โครงการ ''การคลาย
ความเครียดด้วยตนเองในผู้สูงอายุด้วยวิธีการ
ผสมผสาน'' จ านวน 150 เล่ม

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.พี.บลูปร้ินท์ ร้าน เอ.พี.บลูปร้ินท์ เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061060030 13/6/2561

659 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์สีด า
 โครงการ ''การคลายความเครียดด้วยตนเองใน
ผู้สูงอายุฯ'' จ านวน 2 หลอด

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061060032 13/6/2561

660 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าติดต้ังตู้เก็บอุปกรณ์
กระจายสัญญาณ ห้อง RMCS 105 จ านวน 1 งาน

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061060042 15/6/2561

661 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 16 รายการ โครงการ 
''การคลายความเครียดด้วยตนเองในผู้สูงอายุฯ''

3,766.00 3,766.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษาภัณฑ์
ชลบุรี) จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061060040 15/6/2561

662 ขออนุมัติจัดซ้ือผ้าขนหนู จ านวน 70 ผืน โครงการ 
''การคลายความเครียดด้วนตนเองในผู้สูงอายุฯ''

6,741.00 6,741.00 เฉพาะเจาะจง ลีธนกิจ (สนง.ใหญ่) ลีธนกิจ (สนง.ใหญ่) เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061060039 15/6/2561

หนา้ 60



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

663 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่ารายงานประจ าปี 
RMCS 2559 จ านวน 100 เล่ม

52,430.00 52,430.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061060041 15/6/2561

664 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 2 วัน เพ่ือ
รับ-ส่งโครงการทบทวนรายวิชาพยาธิวิทยากาย
วิภาค ในวันท่ี 2-3 มิถุนายน พ.ศ.2561  (อ.วรานุริ
นทร์ส ารองจ่าย)

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ  บุญนาค เสนอราคา 
5,600 บาท

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคาท่ีตกลงจ้าง
5,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060005 1/6/2018

665 ขออนุมัติจัดซ้ือกล่อง จ านวน 14 ใบ (อ.นรินทร์
ส ารองจ่าย)

1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชาม บางแสน  เสนอราคา 
1,050 บาท

ร้านจานชาม บางแสน ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
1,050 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060007 2/6/2018

666 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Kyocera m
 2035

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

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
19,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061060002 3/6/2018

667 ขออนุมัติส่ังจ้างซ่อมเคร่ืองป่ันไฟอาคาร
วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 1 งาน

51,480.00 51,480.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพงษ์ แซ่เต๋ิน เสนอราคา 51,480
 บาท

นายอนุพงษ์ แซ่เต๋ิน ราคาท่ีตกลงจ้าง 
51,480 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061060003 3/6/2018

668 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองเขย่าแบบวงกลม จ านวน 3 
เคร่ือง

93,090.00 93,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จ ากัด เสนอราคา 
93,090 บาท

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จ ากัด ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 93,090 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061060001 3/6/2018

669 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 6 คัน  
เพ่ือ-รับส่งอาจารย์เข้าร่วมโครงการกายภาพบ าบัด
ชุมชน ในวันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ.2561

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายชล  มิตรสมานเสนอราคา 
2,500 บาท,นายอัครพล  พรมรังษี 
เสนอราคา 2,500 บาท,นายเจริญ  
เฉลิมสุข เสนอราคา 2,500 บาท,นาย
บรรจง  พรฤทธิพงษ์ เสนอราคา 2,500
 บาท,นายอรรถสิทธ์ิ ผาสุก เสนอราคา 
2,500 บาท,นายสุรศักด์ิ ถมทองค า 
เสนอราคา 2,500 บาท

นายสายชล  มิตรสมาน ราคาท่ีตกลงจ้าง
 2,500 บาท,นายอัครพล  พรมรังษีราคา
ท่ีตกลงจ้าง 2,500 บาท,นายเจริญ  
เฉลิมสุขราคาท่ีตกลงจ้าง 2,500 บาท,
นายบรรจง  พรฤทธิพงษ์ราคาท่ีตกลงจ้าง
 2,500 บาท,นายอรรถสิทธ์ิ ผาสุกราคาท่ี
ตกลงจ้าง 2,500 บาท,นายสุรศักด์ิ ถม
ทองค าราคาท่ีตกลงจ้าง 2,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060014 4/6/2018

670 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
จ านวน 6 ชุด เพ่ือใช้ส าหรับการจัดโครงการ
กายภาพบ าบัดเพ่ือชุมชนประจ าปีการศึกษา 2560

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านขายยาดีฟาร์มาซี เสนอราคา 1,800
 บาท

ร้านขายยาดีฟาร์มาซี ราคาท่ีซ้ือ 1,800 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060013 4/6/2018

หนา้ 61



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

671 ขออนุมัติจ้างติดต้ังเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
จ านวน 4 ห้อง

76,000.00 76,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เสนอ
ราคา 76,000 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ76,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061060005 4/6/2018

672 ขออนุมัติจ้างงานเดินท่อร้อยสายไฟเมนตู้โหลด
ส าหรับเมนแอร์ 406

81,053.00 81,053.00 เฉพาะเจาะจง นายนพดล ปรีดา เสนอราคา 81,053 
บาท

นายนพดล ปรีดา ราคาท่ีตกลงจ้าง 
81,053 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061060004 4/6/2018

673 ขออนุมัติจัดท าแบบสอบถาม คู่มือการประเมิน 
และจัดท าแผ่นพับสี โครงการกายภาพบ าบัดเพ่ือ
ชุมชนประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันท่ี 26 
พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2561

1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านLEEDA COPY เสนอราคา 1,650 
บาท

ร้านLEEDA COPY ราคาท่ีตกลงจ้าง 
1,650 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060012 4/6/2018

674 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 2 วัน เพ่ือ
รับ - ส่งวิทยากร เข้าร่วมโครงการการเตรียมความ
พร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันท่ี 12 มิถุนายน 
และ วันท่ี 14 มิถุนายน 2561

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ  บุญนาค เสนอราคา 
5,800 บาท

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคาท่ีตกลงจ้าง
5,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060017 5/6/2018

675 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโครงงานชีวเวชศาสตร์ จ านวน 
3 รายการ (อ.ทิษฏยาส ารองจ่าย)

158.00 158.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เสนอ
ราคา 158 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 158 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060035 7/6/2018

676 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คันเพ่ือรับ
 - ส่งนพ.ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ เป็นวิทยากร
โครงการทบทวนความรู้ก่อนฝึกงานทางพยาธิวิทยา
ฯ ในวันท่ี 24มิถุนายน 2561

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ เสนอราคา 
2,800 บาท

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060038 8/6/2018

677 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คันเพ่ือรับ
 - ส่งศ.นพ.พิเชฐ สัมปทานุกุล เป็นวิทยากร
โครงการทบทวนความรู้ก่อนฝึกงานทางพยาธิวิทยา
ฯ ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2561

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ เสนอราคา 
2,800 บาท

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060044 8/6/2018

หนา้ 62



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

678 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ
 - ส่งพญ.สมฤทัย ช่่วงโชติ เป็นวิทยากรโครงการ
ทบทวนความรู้ก่อนฝึกงานทางพยาธิวิทยาฯ ในวันท่ี
 13 มิถุนายน 2561

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ เสนอราคา 
2,800 บาท

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060045 8/6/2018

679 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คันเพ่ือรับ
 - ส่งนพ.พิเชฐ สัมปทานุกุล เป็นวิทยากรโครงการ
ทบทวนความรู้ก่อนฝึกงานทางพยาธิวิทยาฯ ในวันท่ี
 19 มิถุนายน 2561

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ เสนอราคา 
2,800 บาท

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060040 8/6/2018

680 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คันเพ่ือรับ
 - ส่งพญ.สมฤทัย ช่วงโชติ เป็นวิทยากรโครงการ
ทบทวนความรู้ก่อนฝึกงานทางพยาธิวิทยาฯ ในวันท่ี
 20 มิถุนายน 2561

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ เสนอราคา 
2,800 บาท

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060039 8/6/2018

681 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คันเพ่ือรับ
 - ส่งรศ.นพ.ส าเริง รางแดง เป็นวิทยากรโครงการ
ทบทวนความรู้ก่อนฝึกงานทางพยาธิวิทยาฯ ในวันท่ี
 15 มิถุนายน 2561

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ เสนอราคา 
2,800 บาท

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060043 8/6/2018

682 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คันเพ่ือรับ
 - ส่งนพ.ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ เป็นวิทยากร
โครงการทบทวนความรู้ก่อนฝึกงานทางพยาธิวิทยา
ฯ ในวันท่ี 18 มิถุนายน 2561

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ เสนอราคา 
2,800 บาท

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060041 8/6/2018

683 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโครงการพัฒนาทักษะทาง
วิชาชีพกายภาพบ าบัดส าหรับอาจารย์ คณะสหเวช
ศาสตร์ (อ.พิมลพรรณส ารองจ่าย)

505.00 505.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บันฑิตสเตช่ัน จ ากัด เสนอรารา 
505 บาท

บริษัท บันฑิตสเตช่ัน จ ากัด ราคาท่ีตกลง
ราคาซ้ือ 505 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060056 8/6/2018

684 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ
 - ส่งพญ.วันวิสาข์ หิมะคุณ เป็นวิทยากรโครงการ
ทบทวนความรู้ก่อนฝึกงานทางพยาธิวิทยาฯ ในวันท่ี
 27 มิถุนายน 2561

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ เสนอราคา 
2,800 บาท

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060037 8/6/2018

หนา้ 63



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

685 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ
 - ส่งนายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ เป็นวิทยากร
โครงการทบทวนความรู้ก่อนฝึกงานทางพยาธิวิทยา
ฯ ในวันท่ี 10 มิถุนายน 2561

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ เสนอราคา 
2,800 บาท

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060046 8/6/2018

686 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน รับ - 
ส่งนายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ เข้าร่วม
โครงการทบทวนความรู้ก่อนฝึกงานทางพยาธิวิทยา
กายวิภาคประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันท่ี 8 
มิถุนายน พ.ศ.2561

3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ บุญนาค เสนอราคา 
3,100 บาท

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ีตกลงจ้าง 
3,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060036 8/6/2018

687 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็คเคร่ืองสแกน
ลายน้ิวมือ เปิด - ปิดประตู (เงินหมุน)

856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีส เสนอราคา
 856 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีส ราคาท่ีตกลง
จ้าง 856 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060059 9/6/2018

688 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรรถยนต์ จ านวน 7 วัน 
เพ่ือรับ - ส่งอาจารย์ออกนิเทศฝึกปฏิบัติงานทางชีว
เวชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 (ช่วงท่ี 1 ) 
ระหว่างวันท่ี 25 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2561

17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา เสนอราคา 
17,500 บาท

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาท่ีตกลงจ้าง
 17,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061060006 9/6/2018

689 ขออนุมัติจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จ านวน 3 แผ่น (อ.
มารุตส ารองจ่าย)

1,560.00 1,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นบุญการพิมพ์ เสนอราคา 960 
บาท ,ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส เสนอ
ราคา 600 บาท

ร้านต้นบุญการพิมพ์ ราคา ท่ีตกลงจ้าง 
960 บาท , ราคาท่ีตกลงจ้าง 600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060061 10/6/2018

690 ขออนุมัติส่ังจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับ - ส่งอาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดู
งานนิติพยาธิวิทยาในวันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ.2561

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ เสนอราคา 3,000 
บาท

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาท่ีตกลงจ้าง 
3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060076 12/6/2018

691 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถสองแถว จ านวน 6 วัน 
เพ่ือรับ - ส่ง อาจารย์เข้าร่วมโครงการ
กายภาพบ าบัดเพ่ือชุมชนประจ าปีการศึกษา 2561 
ในวันท่ี 12 มิถุนายน 2561 ถึงวันท่ี 26 มิถุนายน 
2561

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ไทยพานิช  เสนอราคา 
21,000 บาท

นายสมชาย ไทยพานิช  ราคาท่ีตกลงจ้าง
 21,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061060008 12/6/2018

หนา้ 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

692 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ด าเนินการเพ่ือจัด
หน่วยออกบริการ เพ่ือใช้ส าหรับโครงการ
กายภาพบ าบัดเพ่ือชุมชนประจ าปีการศึกษา 2561 
 ระหว่างวันท่ี 12 มิถุนายน 2561 ถึงวันท่ี 26 
มิถุนายน 2561

3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.อาร์.ซัพพอร์ตเสนอราคา 
2,246 บาท ,บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 
(มหาชน) เสนอราคา 634 บาท ,ร้าน 
D.I.Y เสนอราคา 120 บาท

บริษัท วี.อาร์.ซัพพอร์ต ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
2,246 บาท ,บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 
(มหาชน) ราคาท่ีตกลงซ้ือ 634 บาท ,ร้าน
 D.I.Y ราคาท่ีตกลงซ้ือ 120 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060077 12/6/2018

693 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์จัดท านวัตกรรม 
จ านวน 27 รายการ เพ่ือใช้ส าหรับโครงการ
กายภาพบ าบัดเพ่ือชุมชนประจ าปีการศึกษา 2561

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ,ร้านจิปาถะ,ร้าน 
D.I.Y  เสนอราคา 12,000 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ,ร้านจิปาถะ,ร้าน D.I.Y
  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 12,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060079 12/6/2018

694 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดยาปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น จ านวน
 14 รายการ เพ่ือใช้ส าหรับโครงการกายภาพบ าบัด
เพ่ือชุมชนประจ าปีการศึกษา 2561

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี ฟาร์มาซี  จ ากัด เสนอราคา 
3,000 บาท

บริษัท ดี ฟาร์มาซี จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060078 12/6/2018

695 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโครงการท าบุญอุทิศส่วนกุศล
แก่ผู้อุทิศร่างกายเพ่ือการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2561

14,230.00 14,154.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์ เสนอราคา 
4,017 บาท ,บริษัท สยามแม็คโคร 
เสนอราคา 6,034 บาท ,ร้านจานชาม 2
 บาท เสนอราคา 2,766 บาท,บริษัท ซี
โอแอล จ ากัด เสนอราคา 652 บาท
,สหกรณ์ร้านค้า เสนอราคา 430 บาท ,
ร้านไพรเวชค้าวัสดุ เสนอราคา 255 บาท

ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์ ราคาท่ีตกลซ้ือ 
4,017 บาท ,บริษัท สยามแม็คโคร ราคา
ท่ีตกลซ้ือ 6,034 บาท ,ร้านจานชาม 2 
บาท ราคาท่ีตกลซ้ือ 2,766 บาท,บริษัท 
ซีโอแอล จ ากัด เราคาท่ีตกลซ้ือ 652 บาท
,สหกรณ์ร้านค้า ราคาท่ีตกลซ้ือ 430 บาท
 ,ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ราคาท่ีตกลซ้ือ 255
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060083 13/6/2018

696 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน 
เพ่ือรับ - ส่งอาจารย์พลาธิปและคณาจารย์เข้าร่วม
ประชุมในวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ.2561

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา เสนอราคา 
2,200 บาท

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาท่ีตกลงจ้าง
 2,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060085 13/6/2018

697 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุประกอบการเรียนการสอน 
จ านวน 10 รายการ

1,908.08 1,908.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เสนอ
ราคา 1,908.08 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 1,908.08 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060084 13/6/2018

หนา้ 65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

698 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์และของรางวัล เพ่ือใช้
ส าหรับการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตฯ

1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เสนอ
ราคา 1,300 บาท,บริษัท สยามแม็คโคร
 จ ากัด (มหาชน)เสนอราคา 600 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 1,300 บาท, บริษัท สยามแม็ค
โคร จ ากัด (มหาชน)ราคาท่ีตกลงซ้ือ 600
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060087 14/6/2018

699 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ
 เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา
โครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์

1,107.45 1,107.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด เสนอ
ราคา 1,107.45 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 1,107.45 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060096 15/6/2018

700 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ
 เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาพยาธิ
วิทยากายวิภาค ประจ าปีงบประมาณ 2561

3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยส-ซายน์ จ ากัด เสนอราคา 
3,424 บาท

บริษัท เยส-ซายน์ จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 3,424 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060097 15/6/2018

701 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ
 เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 682481 
ประจ าปีการศึกษา 2560 (อ.นัฐพล)

2,653.60 2,653.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด เสนอ
ราคา 2,653.60 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 2,653.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060095 15/6/2018

702 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์และถ่ายเอกสาร 
(อจ.ทัศวิญาส ารองจ่าย) กลุ่มธนัญญา

1,259.05 1,259.05 เฉพาะเจาะจง ร้าน LEEDA COPY เสนอราคา478.05
 บาท, ตะวันออกสต๊ิกเกอร์ เสนอราคา 
300 บาท ,ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 
เสนอราคา 81 บาท,ร้าน PP  Sign 
Maker & Solution เสนอราคา 400 
บาท

ร้าน LEEDA COPY ราคาท่ีตกลงจ้าง 
478.05 บาท, ตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ราคา
ท่ีตกลงจ้าง 300 บาท ,ร้านพร้อมพรรณ
เซอร์วิส ราคาท่ีตกลงจ้าง 81 บาท,ร้าน 
PP  Sign Maker & Solution ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060099 17/6/2018

703 ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุการเรียนการสอน (อ.
คุณาวุฒิส ารองจ่าย) กลุ่มศรีแรม

2,045.00 2,045.00 เฉพาะเจาะจง แสนดี ดีไซน์ แอนด์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 
เสนอราคา 900 บาท,ร้าน LEEDA 
COPY เสนอราคา 375 บาท ,บริษัท 
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เสนอราคา 
230 บาท ,ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เสนอราคา 540 บาท

แสนดี ดีไซน์ แอนด์ แอดเวอร์ไทซ่ิง 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 900 บาท,ร้าน LEEDA 
COPY ราคาท่ีตกลงจ้าง า 375 บาท ,
บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ  230 บาท ,ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 540 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060098 17/6/2018

หนา้ 66



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

704 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์เพ่ือใช้ส าหรับการ
จัดโครงการพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ

11,056.00 10,955.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์ เสนอราคา 
4,635 บาท ,บริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากัด เสนอราคา2,234 บาท, ร้านจาน
สองบาท เสนอราคา 4,086 บาท

ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์ ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 4,635 บาท ,บริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากัดราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,234 บาท, ร้าน
จานสองบาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,086 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060101 18/6/2018

705 ขออนุมัติจัดซ้ือผ้าดิบ จ านวน 4 ม้วน เพ่ือใช้
ส าหรับการจัดโครงการพิธีพระราชทานเพลิงศพฯ

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยทองเทเลอร์ เสนอราคา 12,000
 บาท

ร้านชัยทองเทเลอร์ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
12,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061060009 18/6/2018

706 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ 
XGA ขนาด 4500 ANSI Lumens จ านวน 4 เคร่ือง

217,600.00 217,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เสนอ
ราคา 217,600 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ217,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061060010 19/6/2018

707 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จ านวน 21
 เล่ม เพ่ือใช้ส าหรับการจัดโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิต วันท่ี 26 
มิถุนายน พ.ศ.2561

1,628.55 1,628.55 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา วรดิถี เสนอราคา1,628.55 
บาท

น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
1,628.55 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060104 19/6/2018

708 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการอาสาสมัคร จ านวน 3 
คน เพ่ือใช้ส าหรับโครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชน
 คร้ังท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2561 ในวันท่ี 23
 - 29 มิถุนายนพ.ศ.2561 (อ.ณัฐภาณินีส ารองจ่าย)

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรัช  วิถี เสนอราคา 600 บาท,
นางชนาภา  วิถี เสนอราคา 600 บาท,
นางกรธนภัสส์  วรดี เสนอราคา 600 
บาท

นายไพรัช  วิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง 600 
บาท,นางชนาภา  วิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
600 บาท,นางกรธนภัสส์  วรดี ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060107 20/6/2018

709 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในโครงการเพ่ือใช้
ส าหรับโครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชน คร้ังท่ี 4 
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2561 ในวันท่ี 23 - 29 
มิถุนายนพ.ศ.2561 (อ.ณัฐภาณินีส ารองจ่าย)

5,000.00 4,471.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
เสนอราคา 3,165 บาท ,บ๊ิกซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ บมจ.(สาขาชลบุรี2) เสนอ
ราคา 227 บาท ,บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
บมจ.(สาขาชลบุรี2) PURE เสนอราคา 
953 บาท,ร้านยา savedrug เสนอราคา
 126 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,165 บาท ,บ๊ิกซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(สาขาชลบุรี2)
ราคาท่ีตกลงซ้ือ  227 บาท ,บ๊ิกซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ บมจ.(สาขาชลบุรี2) PURE 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ  953 บาท,ร้านยา 
savedrug ราคาท่ีตกลงซ้ือ  126 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060108 20/6/2018

หนา้ 67



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

710 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1,640 แผ่น 
เพ่ือใช้ส าหรับโครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชน 
คร้ังท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2561 (อ.ณัฐภาณินี
ส ารองจ่าย)

738.00 738.00 เฉพาะเจาะจง ร้านLEEDA COPY เสนอราคา 738 บาท ร้านLEEDA COPY ราคาท่ีตกลงจ้าง 738
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060106 20/6/2018

711 ขออนุมัติจัดซ้ือระบบเคร่ืองเสียงส าหรับการเรียน 
ห้อง 411

47,800.00 47,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต เสนอราคา 
47,800 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 47,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061060011 20/6/2018

712 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในคลินิกกายภาพบ าบัด จ านวน
 8 รายการ

2,132.07 2,132.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เสนอ
ราคา 2,132.07 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 2,132.07 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060125 22/6/2018

713 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ
 - ส่งพญ.สมฤทัย ช่่วงโชติ ในการจัดโครงการ
ทบทวนความรู้ก่อนฝึกงานทางพยาธิวิทยา ในวันท่ี 
22 มิถุนายน พ.ศ.2561

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ เสนอราคา 
2,800 บาท

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060122 22/6/2018

714 ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุการเรียนการสอน เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยฯ 
อาจารย์นงนุช กลุ่มมนัสนันท์

5,503.00 5,503.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เสนอ
ราคา 1,117 บาท,ร้านแสนดี ดีไซน์ 
แอนด์ แอดเวอร์ไทซ่ิง เสนอราคา 3,660
 บาท,บ้านจิปาถะ เสนอราคา 110 บาท
,ร้าน LEEDA COPY เสนอราคา 300 
บาท,ร้านรุ่งรัตน์ แสงสุข เสนอราคา 
316 บาท,

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 1,117 บาท,ร้านแสนดี ดีไซน์ 
แอนด์ แอดเวอร์ไทซ่ิง ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
3,660 บาท,บ้านจิปาถะ ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 110 บาท,ร้าน LEEDA COPY ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 300 บาท,ร้านรุ่งรัตน์ แสงสุข 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 316 บาท,

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060124 22/6/2018

715 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน 
เพ่ือรับ - ส่งวิทยากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง กายภาพบ าบัดในเด็กในวันท่ี 15 
กรกฎาคม พ.ศ.2561

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ บุญนาค เสนอราคา 
3,000 บาท

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ีตกลงจ้าง 
3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060127 23/6/2018

หนา้ 68



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

716 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน จ านวน 24 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา
โครงงานวิจัยฯ (อ.พรลักษณ์ส ารองจ่าย) กลุ่มกุลธิดา

6,360.00 6,360.00 เฉพาะเจาะจง ซีลลอส ฮาร์ต ดีไซน์ เสนอราคา 500 
บาท ,ร้านLEEDA COPY เสนอราคา 
525 บาท,SP PRINT เสนอราคา 195 
บาท,PP Sign Maker & Solution 
เสนอราคา 400 บาท ,บริษัท บัณฑิตส
เตช่ัน จ ากัด เสนอราคา4,740

ซีลลอส ฮาร์ต ดีไซน์ ราคาท่ีตกลงจ้าง 
500 บาท ,ร้านLEEDA COPY ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 525 บาท,SP PRINT ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 195 บาท,PP Sign Maker & 
Solution ราคาท่ีตกลงจ้าง 400 บาท ,
บริษัท บัณฑิตสเตช่ัน จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ4,741

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060128 23/6/2018

717 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์โครงการฯ เพ่ือใช้
ส าหรับการประกอบการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ฯ ในวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ.2561

6,021.93 5,305.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เสนอ
ราคา 5,305.17 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เสนอ
ราคา 5,305.17 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060126 23/6/2018

718 ขออนุมัติจัดซ้ือตู้ดูดไอสารเคมี ขนาด 5 ฟุต จ านวน
 2 เคร่ือง

496,000.00 496,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จ ากัด เสนอราคา 
496,000 บาท

บริษัท ไอโครเทค จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 496,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061060012 25/6/2018

719 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 จ านวน 3.45 
ลิตร (กุลธราส ารองจ่าย)

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร เสนอ
ราคา 100 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060129 25/6/2018

720 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เพ่ือใช้
ส าหรับการจัดโครงการฝึกปฏิบัติงาน
กายภาพบ าบัดทางคลินิก 2 ในวันท่ี 22 มิถุนายน -
17 สิงหาคม 2561

8,090.00 8,090.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา วรดิถี เสนอราคา8,090 บาท น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง 8,090
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060133 26/6/2018

721 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 
จ านวน 3 วัน เพ่ือใช้ส าหรับการโครงการปรับแผน
ยุทธศาสตร์และส่งเสริมค่านิยมองค์การคณะสหเวช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันท่ี 11-13 
กรกฎาคม พ.ศ.2561

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรรณชัย สมอาสา เสนอราคา 
25,000 บาท

นายวรรณชัย สมอาสา ราคาท่ีตกลงจ้าง 
25,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061060013 29/6/2018

หนา้ 69



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

722 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดโครงการ
สัปดาห์วิชาการสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
คร้ังท่ี 2

25,500.00 21,391.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Give Gift เสนอราคา 2,000 บาท
,บ.สตาร์เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด เสนอราคา
 2,150 บาท,สภากาชาดไทย เสนอราคา
 880 บาท,บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 2,878 บาท,บ.ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
 เสนอราคา 9,956.50 บาท,ร้าน PP 
Sing Maker& Solution เสนอราคา 
2,340 บาท

ร้าน Give Gift ราคาตกลงซ้ือ 2,000 
บาท,บ.สตาร์เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด ราคา
ตกลงซ้ือ 2,150 บาท,สภากาชาดไทย 
ราคาตกลงซ้ือ 880 บาท,บ.บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัดราคาตกลงซ้ือ 2,878 บาท
,บ.ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาตกลง
ซ้ือ 9,956.50 บาท,ร้าน PP Sing 
Maker& Solution ราคาตกลงจ้าง 
2,340 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060146 29/6/2018

723 ขออนุมัติเช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง เพ่ือใช้
ส าหรับการจัดโครงการปรับแผนยุทธศาสตร์และ
ส่งเสริมค่านิยมองค์กร คณะสหเวชศาสตร์ ในวันท่ี 
11 - 13  กรกรฎาคม 2561

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปาเสนอราคา 
8,000 บาท

ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา ราคาท่ีตกลง
จ้าง 8,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060145 29/6/2018

724 ขออนุมัติจัดจ้างปร้ินเอกสารและถ่ายเอกสาร เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยฯ 
(อาจารย์พิมลพรรณ) กลุ่มพรดี

158.00 158.00 เฉพาะเจาะจง SP PRINT เสนอราคา 87 บาท,สดใส 
ก๊อปป้ี เสนอราคา 71 บาท

SP PRINT ราคาท่ีตกลงจ้าง 87 บาท
,สดใส ก๊อปป้ี ราคาท่ีตกลงจ้าง 71 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060153 30/6/2018

725 ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุการเรียนการสอน 
จ านวน 22 รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการ
สอนรายวิชาโครงงานวิจัยฯ (อ.พิมลพรรณ) กลุ่ม
พรดี

2,484.00 2,484.00 เฉพาะเจาะจง PP Sign Maker & Solution เสนอ
ราคา 400 บาท,บริษัท บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด เสนอราคา 183 บาท ,
สดใส ก๊อบป้ี เสนอราคา 704 บาท,SP 
PRINT เสนอราคา 562 บาท ,LEEDA 
COPY เสนอราคา 150 บาท ,ร้านสุด
ประหยัด 20 บาท เสนอราคา 60 บาท

PP Sign Maker & Solution ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 400 บาท,บริษัท บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 183 บาท ,
สดใส ก๊อบป้ี ราคาท่ีตกลงจ้าง 704 บาท,
SP PRINT ราคาท่ีตกลงจ้าง 562 บาท ,
LEEDA COPY ราคาท่ีตกลงจ้าง 150 
บาท ,ร้านสุดประหยัด 20 บาท ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060154 30/6/2018

726 ขออนุมัติจัดซ้ือULTRA GEL 5 LTR. จ านวน 3 แก
ลอน เพ่ือใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการสหเวชศาสตร์

2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ากัดเสนอราคา 
2,850 บาท

บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคา 
2,850 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060151 30/6/2018

หนา้ 70



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

727 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ายาสารเคมี จ านวน 4 รายการ
เพ่ือใช้ส าหรับการจัดโครงการเทคนิคการแพทย์
ชุมชน คร้ังท่ี 4 ในวันท่ี 14 - 20 กรกฎาคม 2561

23,060.00 23,060.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.อี.ซัพพลาย 
เสนอราคา 23,060 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.อี.ซัพพลาย ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 23,060 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061060015 30/6/2018

728 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ายาสารเคมี จ านวน 4 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับโครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชน 
คร้ังท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2561 (ช่วงท่ี 2) ใน
วันท่ี 14 - 20 กรกฎาคม พ.ศ.2561

14,700.00 14,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
เสนอราคา 14,700 บาท

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061060016 30/6/2018

729 ขออนุมัติจ้างพิมพ์เอกสารและเข้าเล่ม เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยฯ 
(อ.กุลธิดา) กลุ่มวริศ

1,620.00 1,620.00 เฉพาะเจาะจง ซีลลอส ฮาร์ต ดีไซน์ เสนอราคา 500 
บาท ,ร้านLEEDA COPY เสนอราคา 
525 บาท,SP PRINT เสนอราคา 195 
บาท,PP Sign Maker & Solution 
เสนอราคา 400 บาท

ซีลลอส ฮาร์ต ดีไซน์ เสนอราคา 500 
บาท ,ร้านLEEDA COPY เสนอราคา 525
 บาท,SP PRINT เสนอราคา 195 บาท,
PP Sign Maker & Solution เสนอราคา
 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061060152 30/6/2018

730 ซ้ือน้ ามันรถจักรยานยนต์ ของคณะ 100.00 100 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061060001 1/6/2561

731 จ้างเหมาท าความสะอาด ห้องเรียน MIT MIT-S1 
MIT-S2 ส าหรับเดือน มิถุนายน 2561

1,500.00 1500 เฉพาะเจาะจง น.ส.ครองคิด หมู่เท่ียง น.ส.ครองคิด หมู่เท่ียง ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061060003 1/6/2561

732 จ้างเหมาท าความสะอาดห้องเรียน KB 201-202 
ส าหรับเดือน มิถุนายน 2561

1,300.00 1300 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศรี โคตรพัฒน์ นางเพ็ญศรี โคตรพัฒน์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061060004 1/6/2561

733 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ 
จ านวน 1 คัน เดินทางจาก ม.บูรพา - ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันท่ี 17-22 มิ.ย. 61 
ในการเข้าร่วมออกข้อสอบการแข่งขันคอมพิวเตอร์
โอลิมปิกระดับชาติ

5,600.00 5600 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061060052 6/6/2561

หนา้ 71



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

734 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ 
จ านวน 1 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - โรงเรียน
อนุบาลบ่อทอง จ.ชลบุรี วันท่ี 11 มิ.ย. 61 ส าหรับ
เดินทางส ารวจสถานท่ีในการจัดกิจกรรมค่ายอาสา

2,500.00 2500 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061060058 7/6/2561

735 ขออนุมัติซ้ือแก้วน้ า ส าหรับใช้ภายในส านักงาน
คณะวิทยาการสารสนเทศ

520.00          520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชาม บางแสน ร้านจานชาม บางแสน ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061060054 7/6/2561

736 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ 
จ านวน 1 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
วันท่ี 25 มิ.ย. 61 ในการเข้าร่วมประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการ NSC 2018

3,500.00 3500 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061060057 7/6/2561

737 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ 
จ านวน 1 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - บจก 
ซอฟต์ สแควร์ อินเตอร์เนช่ันเนล กทม. ในวันท่ี 8 
มิ.ย. 61 ส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษาส าหรับการสอบ
ปากเปล่าสหกิจศึกษา

3,500.00 3500 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061060055 7/6/2561

738 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 กระเช้า ส าหรับ
มอบให้วิทยาการโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
เทคนิคการสร้าง วิเคราะห์ และประเมินข้อสอบ

1,000.00        1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ร้านมารดา ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061060071 11/6/2561

739 เบิกค่าน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ ส าหรับใช้
เติมรถจักรยานยนต์ของคณะในการรับส่งเอกสาร
ของเจ้าหน้าท่ี และใช้งานภายในคณะ

100.00 100 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061060070 11/6/2561

740 ขออนุมัติจ้างเหมาเดินสายและติดต้ัง LCDTV 
ส าหรับประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในคณะ

20,865.00 20865 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061060002 14/6/2561

หนา้ 72



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

741 ขออนุมัติซ่อม LCDTV Sony KDL-42W674 
Bravia (Smart TV) ขนาด 42 น้ิว เพ่ือให้ใช้งานได้
ตามปกติส าหรับใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายใน
คณะ

3,424.00 3424 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061060088 14/6/2561

742 ขออนุมัติซ่อมเปล่ียนแบตเตอร่ีเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 800 VA Syndome จ านวน 11 เคร่ือง 
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้และมีประสิทธิภาพ

10,593.00 10593 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061060001 14/6/2561

743 ส่ังท านามบัตร จ านวน 100 ใบ ส าหรับต าแหน่ง
คณบดี

400.00          400.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีการพิมพ์ ชลบุรีการพิมพ์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061060083 14/6/2561

744 ขออนุมัติซ้ือผ้าปิดปาก ส าหรับใช้งานภายในคณะ 720.00          720.00 เฉพาะเจาะจง เภสัชกรศิวรรจน์ 09 เภสัชกรศิวรรจน์ 09 ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061060090 15/6/2561

745 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ 
จ านวน 1 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - ส านักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 1 จ.ฉะเชิงเทรา วันท่ี 18 มิ.ย. 61

2,500.00 2500 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061060091 15/6/2561

746 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ ส าหรับ
ใช้เติมรถจักรยานยนต์ของคณะในการรับส่ง
เอกสารของเจ้าหน้าท่ี และใช้งานภายในคณะ

100.00 100 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061060100 18/6/2561

747 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ
จ านวน 1 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - ม.
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันท่ี 19 
มิ.ย. 61 ในการเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน
คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ คร้ังท่ี 14

3,000.00 3000 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061060098 18/6/2561

748 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมถังใส ขนาด 18.9 ลิตร จ านวน 
124 ถัง ส าหรับให้บริการนิสิตและบุคลากรภายใน
คณะ

4,340.00        4,340.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061060101 18/6/2561

749 ขออนุมัติจ้างเหมาติดต่่ังระบบการเปิดปิดประตูช้ัน 
9 พร้อมวัสดุอุปกรณ์ติดต้ัง

59,064.00 59064 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061060004 19/6/2561

หนา้ 73



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

750 ขออนุมัติซ้ือแผ่นสเตนเลสหนา 1.5 มม. จ านวน 70
 คู่ ส าหรับยึดอุปกรณ์กับจอคอมพิวเตอร์

8,400.00 8400 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061060102 19/6/2561

751 ซ้ือระบบเสียงห้องประชุม 30 คน จ านวน 1 ระบบ 100,000.00 100000 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061060003 19/6/2561

752 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร และกระดาษ
อาร์ตมัน 2 หน้า ส าหรับใช้ในการจัดท าข้อสอบและ
ใช้งานภายในส านักงานของคณะ

87,012.40 87012.4 เฉพาะเจาะจง หจก. ไร้ซ์เปเปอร์ กรุ๊ป หจก. ไร้ซ์เปเปอร์ กรุ๊ป ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061060005 22/6/2561

753 ขออนุมัติจ้างเหมาซักรีดผ้าปูโต๊ะ จ านวน 7 ผืน 
เพ่ือให้สะอาดพร้อมใช้งาน

1,150.00        1,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจุ๋ม ซักอบรีด ร้านจุ๋ม ซักอบรีด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061060127 25/6/2561

754 จ้างเหมาออกแบบ เอกสารประชาสัมพันธ์ ป้ายไว
นิลโครงการ ป้ายเงินรางวัล และโลโก้เส้ือ จ านวน 1
 งาน

3,000.00        3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเสริม ศุภกิจมงคล นายบุญเสริม ศุภกิจมงคล ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061060129 25/6/2561

755 ขออนุมัติเช่าห้องจัดเล้ียงและห้องประชุม ส าหรับใช้
ในการจัดโครงการสัมมนากิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา
 2561 วันท่ี 29-30 มิ.ย. 61 ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ

8,600.00        8,600.00 เฉพาะเจาะจง กิจการอาคารรับรองสัตหีบ สวัสดิการ
อาคารรับรองกองทัพเรือ

กิจการอาคารรับรองสัตหีบ สวัสดิการ
อาคารรับรองกองทัพเรือ

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061060132 26/6/2561

756 ซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อริโก้ Model 
U31MMPC2503SP และ Model 
U31MMPC4503SP  ส าหรับใช้กับเคร่ืองถ่าย
เอกสารย่ีห้อริโก้ในส านักงานคณบดี ส านักงาน
จัดการศึกษา ห้องพักอาจารย์ และให้บริการนิสิต

34,150.00 34150 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061060006 26/6/2561

757 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ 
จ านวน 4 คัน ส าหรับเดินทางในโครงการสัมมนา
กิจกรรมนิสิต ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 29-30 มิ.ย. 
61 ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ

20,000.00 20000 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061060007 26/6/2561

หนา้ 74



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

758 ขออนุมัติซ้ือชุดการเรียนรู้ อุปกรณ์ Arduino Uno 
R3 จ านวน 12 ชุด และ อแดปเตอร์ 9V 1Am 
จ านวน 12 ชุด ส าหรับใช้ประกอบการเรียนการ
สอนรายวิชา 886421 ระบบสมองกลฝังตัว

23,304.60 23304.6 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเจ เทค จ ากัด บริษัท จีเจ เทค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061060008 28/6/2561

759 ขออนุม้ติซ้ือหนังสือ Digital Image Processing 
(Global Edition) ส าหรับใช้ประกอบการเรียนการ
สอนรายวิชา 886457 การประมวลผลสัญญาณ
เบ้ืองต้น

1,185.75 1185.75 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061060137 28/6/2561

760 ขอจ้างท าโบชัวร์ 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง SP PRINT/เสนอราคา 700.00 บาท SP PRINT/เสนอราคา 700.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061060012 4/6/2561

761 ขอจ้างท าโรลอัพ 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง BP Design/เสนอราคา 8,800.00 บาท BP Design/เสนอราคา 8,800.00 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061060011 4/6/2561

762 ขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าเดือนมิถุนายน 2561 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/เสนอ
ราคา 400.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/เสนอ
ราคา 400.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061060021 8/6/2561

763 ขอซ้ือหมึกพิมพ์ HP color laser CE320A (สีด า) 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
2,900.00 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
2,900.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061060025 12/6/2561

764 ขอซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 4,939.09 4,939.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/เสนอ
ราคา 4,939.09 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/เสนอ
ราคา 4,939.09 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061060026 12/6/2561

765 ขอซ้ือวัสดุส านักงานกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 9,726.30 9,726.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด/
เสนอราคา 9,726.30 บาท

บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด/
เสนอราคา 9,726.30 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061060027 12/6/2561

766 ขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน จฉต
 858 ชลบุรี ประจ าเดือน กรกฎาคม 2561

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/เสนอ
ราคา 400.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/เสนอ
ราคา 400.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061060057 29/6/2561

หนา้ 75



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

767 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-หมึกพิมพ์เลเซอร์ 
Canon Cartridge-325 เพ่ือใช้พิมพ์เอกสารใน
ส านักงานและห้องคณาจารย์ของสถาบันภาษา

10,800.00      10,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย PR4000061060056 7/6/2018

768 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-หนังสือส าหรับ
ห้องสมุด รายการตามใบประกอบเสนอซ้ือ 
0002/61 ,0003/61 0004/61 ใช้ในโครงการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับเด็กช่วงปฐมวัย 
ช่วงวันท่ี 6 13 และ 20 ก.ค. 61 จ านวน 3 โรงเรียน

25,831.50      25,831.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดวงกมลสมัย จ ากัด บริษัท ดวงกมลสมัย จ ากัด PR4000061060063 15/6/2018

769 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-หมึกสีด า และ
กระดาษไขพิมพ์ต้นฉบับ เคร่ืองรุ่น EZ 201A 
ขนาดA4 เพ่ือใช้ท าข้อสอบรายวิชาศึกษาท่ัวไป และ
เอกสารท่ัวไปของสถาบันภาษา

11,342.00      11,342.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ PR4000061060065 21/6/2018

770 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-วัสดุอุปกรณ์ 
รายการตามใบประกอบเสนอซ้ือ 0005/61 เพ่ือใช้
ในโครงการ Let's Enjoy Cooking ปีงบประมาณ
2561จัดอบรม 28 มิ.ย. 2561

2,687.00        2,687.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู๊ดรีเทล บจ.สาขาบางแสน เซ็นทรัลฟู๊ดรีเทล บจ.สาขาบางแสน PR4000061060064 21/6/2018

771 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-วัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
นักเรียนและวิทยากรอบรม ตามใบประกอบเสนอ
ซ้ือ0006/61,0007/61 และ0008/61เพ่ือใช้ใน
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับเด็กช่วง
ปฐมวัย จัดอบรมวันท่ี 6 13 20 ก.ค. 61

17,502.75      17,502.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) PR4000061060073 29/6/2018

772 ขออนุมัติซ้ือหมึกพิมพ์ ส าหรับเคร่ือง PRINTER 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เน่ืองจากเป็นวัสดุท่ีมีประสิทธิภาพ
และราคาท่ีเหมาะสม

PR4100061060007 4/6/2018

773 ขออนุมัติข้ึนค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ตาม
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเร่ือง อัตราค่าจ้างข้ัน
ต่ า (ฉบับท่ี 9)

2,684.00 - เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.
เอส.ซี.กรุ๊ป จ ากัด

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

- PO4100061060001 22/6/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

774 ขออนุมัติจ้างเหมาพิมพ์วารสารดนตรีและการแสดง 180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ/180,000 บาท น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ/180,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO4200061060001 7/6/2561

775 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดเก็บขยะประจ าเดือน มิถุนายน 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  สุขสมบัติ/3,500 บาท นายสมศักด์ิ  สุขสมบัติ/3,500 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061060017 1/6/2561

776 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ/6,800 บาท นายทวีป สุระประเสริฐ/6,800 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061060027 12/6/2561

777 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
เคร่ืองปรับอากาศ

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/32,100 บาท นายศรายุทธ ใสยาทา/32,100 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061060029 14/6/2561

778 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก คณิศร/2,800 บาท หจก คณิศร/2,800 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061060032 15/6/2561

779 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาตู้เย็น 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/2,500 บาท วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/2,500 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061060034 19/6/2561

780 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก คณิศร/2,800 บาท หจก คณิศร/2,800 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061060036 22/6/2561

781 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ5,700 บาท นายทวีป สุระประเสริฐ5,700 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061060038 26/6/2561

782 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองถ่ายเอกสาร 18,100.00 18,100.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/18,100 บาท วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/18,100 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061060040 28/6/2561

783 ขออนุมัติจ้างบริการรถยนต์-เช่ารถตู้ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐชัยพงษ์ ช้อยชด/2,000 บาท นายณัฐชัยพงษ์ ช้อยชด/2,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061060041 29/6/2561

หนา้ 77



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

784 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061060004 6/6/2018

785 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ 9,950.00 9,950.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย 2008

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย 2008

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061060010 11/6/2018

786 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศห้อง
ส านักงานโครงการจัดต้ังฯ

5,671.00 5,671.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061060012 11/6/2018

787 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061060011 11/6/2018

788 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์คณะ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสาร (ข้างธนาคารกรุงไทย)
 อ.อรัญประเทศ

ศูนย์ถ่ายเอกสาร (ข้างธนาคารกรุงไทย) 
อ.อรัญประเทศ

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061060016 12/6/2018

789 ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายางประทับประจ าต าแหน่ง 380.00 380.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO4300061070001 6/7/2018

790 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061060020 26/6/2018

791 จ้างเหมายานพาหนะ วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร ให้บริการดี มีประสบการณ์ PR4400061060001 1/6/2018

792 จ้างเหมายานพาหนะ เพ่ือรับ - ส่ง ดร.ศุทธา 
ปริยวัฒน์ ระหว่างบ้านพักรามค าแหง - ม.บูรพา 
ชลบุรี เพ่ือเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ า
ส านักพัฒนานวัตกรรม ในวันท่ี 23 พ.ค. 2561

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร ให้บริการดี มีประสบการณ์ PR4400061050004 12/6/2018

793 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ส านักงานบัณฑิต
วิทยาลัย จ านวน 3 รายการ

1,369.60 1369.60 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเดิร์นอิงค์ (ส านักงานใหญ่) ร้านโมเดิร์นอิงค์ (ส านักงานใหญ่) เป็นผู้จ าหน่วยหมึกเคร่ืองพิมพ์
โดยตรงและจ าหน่วยหมึกท่ีมี
คุณภาพและราคาถูก

PR0215061050005 5/6/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

794 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน บัณฑิตวิทยาลัย 
ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 จ านวน 7 รายการ

1,260.00 1260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงาน
โดยตรง และเป็นผู้จ าหน่ายวัสดุ
ส านักงานท่ีมีคุณภาพ

PR0215061060001 8/6/2561

795 ซ้ือสินค้า จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

28,785.00 28,785.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี สกุลมงคลนาม/ ราคาท่ีเสนอ  
28,750 บาท

นางยุวดี สกุลมงคลนาม/ ราคาท่ีเสนอ  
28,750 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061060002 1/6/2018

796 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  5  รายการ 3,232.37 3,232.37 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/ 
ราคาท่ีเสนอ  3,232.37  บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/ 
ราคาท่ีเสนอ  3,232.37  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061060004 1/6/2018

797 ซ้ือลูกช้ิน  จ านวน  1  รายการ 3,320.00 3,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ  3,320  บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ  3,320  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061060005 1/6/2018

798 วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งนิทรรศการวันส่ิงแวดล้อมโลก 
และวันทะเลโลก คร้ังท่ี6 ณ โรงแรมเฮอริเทจ บาง
แสน(ระหว่างวันท่ี16-20 มิถุนายน 2561) จ านวน 
11 รายการ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านจิปาถะ
บริษัท อินเด็กซ์ลิฟว่ิงมอลล์  ร้านไพร
เวชค้าวัสดุ          บริษัท บีทูเอส จ ากัด
 (สาขาแหลมทองบางแสน)
ร้านธนกรเฟอร์นิเจอร์  / ราคาท่ีเสนอ 
3,456  บาท

ร้านบ้านจิปาถะ
บริษัท อินเด็กซ์ลิฟว่ิงมอลล์  ร้านไพรเวช
ค้าวัสดุ          บริษัท บีทูเอส จ ากัด 
(สาขาแหลมทองบางแสน)
ร้านธนกรเฟอร์นิเจอร์  / ราคาท่ีเสนอ 
3,456  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060005 1/6/2018

799 วัสดุโฆษณา(ค่าจ้างพิมพ์ไวนิล) จ านวน 2 รายการ 856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์ไท
ซ่ิง จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 856 บาท

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์ไทซ่ิง
 จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 856 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060002 1/6/2018

800 ซ้ือตุ๊กตา จ านวน 3 รายการ เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

50,659.15 50,659.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ
 50,659.15 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
50,659.15 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061060003 1/6/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

801 ซ้ือน้ าด่ืมเนสท์เล่เพียวไลฟ์  0.6  ลิตรจ านวน  1  
รายการ

2,700.06 2,700.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดนวัต แดร่ีโปรดักส์ จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 2,700.06 บาท

บริษัท ดนวัต แดร่ีโปรดักส์ จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 2,700.06 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061060006 1/6/2018

802 ซ้ือสินค้า จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาท่ีเสนอ 
60,000 บาท

น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาท่ีเสนอ 
60,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061060001 1/6/2018

803 วัสดุโฆษณา-ค่าจ้างพิมพ์ไวนิลนิทรรศการวัน
ส่ิงแวดล้อมโลก และวันทะเลโลก คร้ังท่ี6 ณ 
โรงแรมเฮอริเทจ บางแสน(ระหว่างวันท่ี16-20 
มิถุนายน 2561) จ านวน 7รายการ

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์ไท
ซ่ิง จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 30,000 บาท

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์ไทซ่ิง
 จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 30,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060004 1/6/2018

804 ซ้ือน้ าด่ืมน้ าทิพย์  จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขาย
ในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

4,499.35 4,499.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 4,499.35 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 4,499.35 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061060007 4/6/2018

805 วัสดุการเกษตร(อาร์ทีเมีย) จ านวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรจงฟาร์ม / ราคาท่ีเสนอ 960 
บาท

ร้านบรรจงฟาร์ม / ราคาท่ีเสนอ 960 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060010 4/6/2018

806 สายน้ าเคร่ืองกรองน้ าด่ืม  จ านวน 1 รายการ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ  100 บาท

บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ  100 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060009 4/6/2018

807 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ีเสนอ
  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060007 4/6/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

808 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง คุณอนงค์  ย้ิมละมัย / ราคาท่ีเสนอ 
8,600 บาท

คุณอนงค์  ย้ิมละมัย / ราคาท่ีเสนอ 
8,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060017 5/6/2018

809 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(ก้านไมโครโฟน) จ านวน 1 
รายการ

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค / ราคาท่ีเสนอ 2,461 
 บาท

นิวทาวน์ เทคนิค / ราคาท่ีเสนอ 2,461  
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060015 5/6/2018

810 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 3 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอส. ข้าวหลาม / ราคาท่ีเสนอ 
1,037.90 บาท

ร้าน พี.เอส. ข้าวหลาม / ราคาท่ีเสนอ 
1,037.90 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060011 5/6/2018

811 วัสดุการเกษตร(ใยแก้ว) จ านวน 10 ถุง 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัคก้ีการ์เด้นท์ / ราคาท่ีเสนอ  900
 บาท

ร้านลัคก้ีการ์เด้นท์ / ราคาท่ีเสนอ  900 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060018 5/6/2018

812 จ้างท ากระจกเทมเปอร์ใส 12 mm. ขนาด 1.2 x 
2.18 เมตร พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 งาน เพ่ือ
ซ่อมแซมช่องว่างในส่วนท่ีกระจกแตกให้สามารถ
ใช้ได้เหมือนเดิมและเพ่ือความปลอดภัยในการเก็บ
สินค้าของแผนกส่ือ

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรชัย โล่สุวรรณ์ / ราคาท่ีเสนอ 
12,000 บาท

นายวีรชัย โล่สุวรรณ์ / ราคาท่ีเสนอ 
12,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061060008 6/6/2018

813 วัสดุส านักงาน(ธงชาติ) จ านวน 1 รายการ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 180 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 180 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060021 6/6/2018

814 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ีเสนอ
  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060022 6/6/2018

หนา้ 81



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

815 วัสดุคอมพิวเตอร์  จ านวน 2 รายการ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 2,118 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / ราคา
ท่ีเสนอ 2,118 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060020 6/6/2018

816 วัสดุไฟฟ้าและปรับอากาศ จ านวน 4 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 4,960  บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส จ ากัด /
 ราคาท่ีเสนอ 4,960  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060034 7/6/2018

817 เปล่ียนยางBridestone R611 ขนาด/205/70-15  
 จ านวน 4 เส้น

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ / ราคาท่ีเสนอ  
10,800  บาท

ส.อารยยางยนต์ / ราคาท่ีเสนอ  10,800 
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060029 7/6/2018

818 พร้อมบริการต้ังศูนย์ถ่วงล้อ รถยนต์ตู้หมายเลข
ทะเบียน นค.5262ชบ

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ / ราคาท่ีเสนอ  
10,800  บาท

ส.อารยยางยนต์ / ราคาท่ีเสนอ  10,800 
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060029 7/6/2018

819 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ(ตู้ไฟฉุกเฉิน) 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ  4,800 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส จ ากัด /
 ราคาท่ีเสนอ  4,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060036 7/6/2018

820 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 13  
รายการ

5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง คุณอ าพล  เทียนเงิน        คุณพะเยาว์ 
 ดวงสุดา / ราคาท่ีเสนอ 5,600 บาท

คุณอ าพล  เทียนเงิน        คุณพะเยาว์  
ดวงสุดา / ราคาท่ีเสนอ 5,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060035 7/6/2018

821 ซ้ือซาลาเปา และขนมจีบ  จ านวน  3  รายการ 4,047.17 4,047.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 
4,047.17 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 
4,047.17 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061060011 8/6/2018

หนา้ 82



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

822 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ีเสนอ
  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060042 8/6/2018

823 โซเดียมไบคาร์บอเนต จ านวน 1 รายการ 5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยืนยงพานิช / ราคาท่ีเสนอ 3,200 
บาท

ร้านยืนยงพานิช / ราคาท่ีเสนอ 3,200 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060043 8/6/2018

824 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  9  รายการ 20,684.69 20,684.69 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / 
ราคาท่ีเสนอ 20,684.69 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / 
ราคาท่ีเสนอ 20,684.69 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061060009 8/6/2018

825 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า-หมึกสาย) จ านวน 
1 รายการ

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง คุณสายัณห์  ล้ิมงาม / ราคาท่ีเสนอ  
2,250 บาท

คุณสายัณห์  ล้ิมงาม / ราคาท่ีเสนอ  
2,250 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060045 11/6/2018

826 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้องเย็นชวนชม / ราคาท่ีเสนอ  7,000 
 บาท

ห้องเย็นชวนชม / ราคาท่ีเสนอ  7,000  
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060047 11/6/2018

827 วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเคร่ืองพิมพ์Epson L210) 
จ านวน 4 รายการ

1,072.00 1,072.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ  1,072 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / ราคา
ท่ีเสนอ  1,072 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060048 11/6/2018

828 วัสดุการเกษตร(ป๊ัมถ่าน) จ านวน 1 รายการ 185.00 185.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฏตู้ปลา / ราคาท่ีเสนอ  180  บาท ร้านณัฏตู้ปลา / ราคาท่ีเสนอ  180  บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060046 11/6/2018

หนา้ 83



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

829 ซ้ือสินค้า จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

3,799.84 3,799.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  3,799.84 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ  3,799.84 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061060012 11/6/2018

830 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง คุณอนงค์  ย้ิมละมัย / ราคาท่ีเสนอ 
8,600 บาท

คุณอนงค์  ย้ิมละมัย / ราคาท่ีเสนอ 
8,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060051 12/6/2018

831 น้ าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ีเสนอ
  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060050 12/6/2018

832 วัสดุส านักงาน(หมึกเคร่ืองพิมพ์) HP  Laserjet   
CF280A  จ านวน 1 รายการ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค / 
ราคาท่ีเสนอ 3,475 บาท

หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค / 
ราคาท่ีเสนอ 3,475 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060049 12/6/2018

833 ซ้ือสินค้า อุปกรณ์ประกอบการขายและวัตถุดิบ 
จ านวน 17 รายการ เพ่ือน ามาขายและใช้ในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

40,443.00 40,443.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) /
 ราคาท่ีเสนอ  40,443 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) / 
ราคาท่ีเสนอ  40,443 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061060014 12/6/2018

834 ซ้ือสินค้า จ านวน 30 รายการ เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

74,049.98 74,049.98 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอ านวยพาณิชย์
ร้านกิจชัยสเตช่ันเนอร่ี
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพร่พิทยาแอนด์ซัน
บริษัท อิทเวิร์ค จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีทส์บ๊อกซ์
บริษัท บี แอนด์ บี อินดัสทรี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ  74,049.98 บาท

ร้านโชคอ านวยพาณิชย์
ร้านกิจชัยสเตช่ันเนอร่ี
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพร่พิทยาแอนด์ซัน
บริษัท อิทเวิร์ค จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีทส์บ๊อกซ์
บริษัท บี แอนด์ บี อินดัสทรี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ  74,049.98 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061060013 12/6/2018

หนา้ 84



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

835 วัสดุอุตสาหกรรม(ถังขยะล้อเล่ือน) จ านวน 1 
รายการ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  5,633.55  บาท

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ  5,633.55  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060057 13/6/2018

836 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดและดูแลสวนของศูนย์
เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 7 เดือนเมษายน
 2561 (เงินรับฝากเงินรายได้-ค่าใช้จ่ายส าหรับศูนย์
เรียนรู้โลกใต้ทะเล)

13,327.67 13,327.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
13,327.67  บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
13,327.67  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061060001 13/6/2018

837 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจ า
ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน ประจ าปี
งบประมาณ 2561 งวดท่ี 7 เดือนเมษายน 2561 
(เงินรับฝากเงินรายได้-ค่าใช้จ่ายส าหรับศูนย์เรียนรู้
โลกใต้ทะเล)

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี 
อินเตอร์การ์ด จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  
36,000 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี 
อินเตอร์การ์ด จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  
36,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061060002 13/6/2018

838 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ีเสนอ
  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060060 14/6/2018

839 วัสดุคอมพิวเตอร์(อุปกรณ์ขยายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต)Powerline  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 / ราคา
ท่ีเสนอ 3,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060064 14/6/2018

840 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ  4,950 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส จ ากัด /
 ราคาท่ีเสนอ  4,950 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060071 18/6/2018

841 ค่าจ้างท าตรายาง จ านวน 2 รายการ 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิก / ราคาท่ีเสนอ  
320 บาท

ร้านแสนสุขกราฟฟิก / ราคาท่ีเสนอ  320
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060069 18/6/2018

หนา้ 85



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

842 วัสดุซ่อมบ ารุง จ านวน 3 รายการ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี กันยง จ ากัด    บริษัท โฮ
มโปรดักส์  เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
4,424 บาท

บริษัท ชลบุรี กันยง จ ากัด    บริษัท โฮ
มโปรดักส์  เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
4,424 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060070 18/6/2018

843 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ีเสนอ
  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060068 18/6/2018

844 ค่าจ้างซ่อมมอเตอร์ป๊ัมน้ า จ านวน 1 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีซ่อมไทย / ราคาท่ีเสนอ  4,800
 บาท

ร้านศรีซ่อมไทย / ราคาท่ีเสนอ  4,800 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060072 18/6/2018

845 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 3 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ  3,300 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส จ ากัด /
 ราคาท่ีเสนอ  3,300 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060073 18/6/2018

846 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  9  รายการ 10,406.83 10,406.83 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / 
ราคาท่ีเสนอ  10,406.83 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / 
ราคาท่ีเสนอ  10,406.83 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061060015 18/6/2018

847 วัสดุการเกษตร(อาร์ทีเมีย) จ านวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรจงฟาร์ม / ราคาท่ีเสนอ  1,080
 บาท

ร้านบรรจงฟาร์ม / ราคาท่ีเสนอ  1,080 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060084 19/6/2018

848 วัสดุก่อสร้าง(ถุงมือผ้า) จ านวน 1 รายการ 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ / ราคาท่ีเสนอ  
150 บาท

ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ / ราคาท่ีเสนอ  150
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060080 19/6/2018

หนา้ 86



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

849 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 3 รายการ 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง คุณโสภาพรรณ  เสียงสังข์ / ราคาท่ี
เสนอ  1,710 บาท

คุณโสภาพรรณ  เสียงสังข์ / ราคาท่ีเสนอ
  1,710 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060081 19/6/2018

850 ซ้ือสินค้า จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

8,288.00 8,288.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) /
 ราคาท่ีเสนอ  8,288 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) / 
ราคาท่ีเสนอ  8,288 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061060018 20/6/2018

851 วัสดุส านักงาน จ านวน 12 รายการ ''โครงการ
เผยแพร่วิทยาศาสตร์ทางทะเล และการอนุรักษ์
ทรัพยากรสู่ภูมิภาคสัญจร คร้ังท่ี 17''  ระหว่างวันท่ี
 4-6 กรกฎาคม 2561

6,390.00 6,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) /
 ราคาท่ีเสนอ 6,390  บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) / 
ราคาท่ีเสนอ 6,390  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060088 20/6/2018

852 ซ้ือสินค้า อุปกรณ์ประกอบการขายและวัสดุ จ านวน
 7 รายการ เพ่ือน ามาขายและใช้ในร้านค้าสถาฟบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

4,899.00 4,899.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) /
 ราคาท่ีเสนอ 4,899  บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) / 
ราคาท่ีเสนอ 4,899  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061060019 20/6/2018

853 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ีเสนอ
  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060085 20/6/2018

854 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 3 รายการ 910.00 910.00 เฉพาะเจาะจง คุณอ าพล  เทียนเงิน         / ราคาท่ี
เสนอ 900  บาท

คุณอ าพล  เทียนเงิน         / ราคาท่ี
เสนอ 900  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060090 20/6/2018

855 ค่าจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศส าหรับวิทยากร  ''
โครงการเผยแพร่วิทยาศาสตร์ทางทะเล และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสู่ภูมิภาคสัญจร คร้ังท่ี 17'' 
ระหว่างวันท่ี 3-6 กรกฎาคม 2561

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ / ราคาท่ีเสนอ
 10,000  บาท

นายเสวก  สุระประเสริฐ / ราคาท่ีเสนอ 
10,000  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060086 20/6/2018

หนา้ 87



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

856 ซ้ือตุ๊กตา จ านวน 3 รายการ เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

50,172.30 50,172.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ
  50,172.30 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
 50,172.30 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061060017 20/6/2018

857 วัสดุคอมพิวเตอร์-หมึกพิมพ์HP Laserjet pro 
M12w จ านวน 1 รายการ ''โครงการเผยแพร่
วิทยาศาสตร์ทางทะเล และการอนุรักษ์ทรัพยากรสู่
ภูมิภาคสัญจร คร้ังท่ี 17

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ  2,500 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / ราคา
ท่ีเสนอ  2,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061070001 2/7/2018

858 วัสดุคอมพิวเตอร์(พัดลมซีพียู) จ านวน 1 รายการ 1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 1,070  บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / ราคา
ท่ีเสนอ 1,070  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060091 21/6/2018

859 วัสดุวิทยาศาสตร์(สารเคมี)  จ านวน 3 รายการ 4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรช่ัน จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ  4,066  บาท

บริษัท ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรช่ัน จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ  4,066  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060094 21/6/2018

860 ซ้ือสินค้า จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพล คุณอริยะเกษม / ราคาท่ี
เสนอ  21,000  บาท

นายธีรพล คุณอริยะเกษม / ราคาท่ีเสนอ
  21,000  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061060020 21/6/2018

861 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า และอาหารสัตว์น้ า)
 จ านวน 3 รายการ

1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง คุณเอ้ือมเดือน  แสงสัตยา    นายวิชิต 
 ประเสริฐสุข / ราคาท่ีเสนอ 1,750 บาท

คุณเอ้ือมเดือน  แสงสัตยา    นายวิชิต  
ประเสริฐสุข / ราคาท่ีเสนอ 1,750 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060098 22/6/2018

862 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  8  รายการ 16,483.07 16,483.07 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / 
ราคาท่ีเสนอ 16,483.07  บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / 
ราคาท่ีเสนอ 16,483.07  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061060021 22/6/2018

หนา้ 88



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

863 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 7,700.00 7,700.00 เฉพาะเจาะจง คุณอนงค์  ย้ิมละมัย / ราคาท่ีเสนอ 
7,000  บาท

คุณอนงค์  ย้ิมละมัย / ราคาท่ีเสนอ 
7,000  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060097 22/6/2018

864 วัสดุการเกษตร(อุปกรณ์ท่อประปา) จ านวน 11 
รายการ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ / ราคาท่ีเสนอ  
1,441 บาท

ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ / ราคาท่ีเสนอ  
1,441 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060101 22/6/2018

865 งานเปล่ียนกระจกประตูสีชา จ านวน 2 บาน 
หน้าต่าง 2 บาน , กระจกตู้ 4 บาน ภายในห้องจุล
ชีววิทยา L107 กรณีบุคคลภายนอกบุกรุกเข้ามา
สร้างความเสียหาย (เงินรับฝากเงินรายได้-เงินชดใช้
ค่าเสียหาย)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมณฑล เปล้ืองเจริญ/ราคาท่ีเสนอ 
4,000 บาท

นายมณฑล เปล้ืองเจริญ/ราคาท่ีเสนอ 
4,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060096 22/6/2018

866 วัสดุไฟฟ้า และปรับอากาศ  จ านวน 2 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 2,940 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส จ ากัด /
 ราคาท่ีเสนอ 2,940 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060099 22/6/2018

867 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ีเสนอ
  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060102 22/6/2018

868 ค่าจ้างพิมพ์วัสดุโฆษณา และจ้างถ่ายเอกสาร 
จ านวน 3 รายการ

4,650.00 4,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรีนอาร์ต / อโนชา / ราคาท่ีเสนอ 
4,628 บาท

ร้านกรีนอาร์ต / อโนชา / ราคาท่ีเสนอ 
4,628 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060111 25/6/2018

869 วัสดุซ่อมบ ารุง จ านวน 2 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.พูนกิจชลบุรี จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 4,909.16 บาท

บริษัท ช.พูนกิจชลบุรี จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 4,909.16 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060110 25/6/2018

หนา้ 89



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

870 วัสดุอุปกรณ์ จ านวน 5   รายการ ''โครงการ
เผยแพร่วิทยาศาสตร์ทางทะเล และการอนุรักษ์
ทรัพยากรสู่ภูมิภาคสัญจรคร้ังท่ี 17'' ระหว่างวันท่ี 
4-6 กรกฎาคม 2561

875.00 875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) /
 ราคาท่ีเสนอ 875 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) / 
ราคาท่ีเสนอ 875 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060109 25/6/2018

871 ของขวัญของรางวัล จ านวน 22 รายการ ''''โครงการ
เผยแพร่วิทยาศาสตร์ทางทะเล และการอนุรักษ์
ทรัพยากรสู่ภูมิภาคสัญจรคร้ังท่ี 17'''' ระหว่างวันท่ี 
4-6 กรกฎาคม 2561

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) /
 ราคาท่ีเสนอ 4,935 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) / 
ราคาท่ีเสนอ 4,935 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060108 25/6/2018

872 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดและดูแลสวนของศูนย์
เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 8 เดือน
พฤษภาคม 2561

13,327.67 13,327.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
13,327.67  บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
13,327.67  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061060003 26/6/2018

873 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ  จ านวน 2 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ 
1,032 บาท

ร้านกฤษณ์อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ 
1,032 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060120 26/6/2018

874 ซ้ือพาย,คุกก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / ราคาท่ี
เสนอ 1,800 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / ราคาท่ี
เสนอ 1,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061060022 26/6/2018

875 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ประจ า
ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน  งวดท่ี 8 เดือน
พฤษภาคม 2561

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี 
อินเตอร์การ์ด จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
36,000 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี 
อินเตอร์การ์ด จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
36,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061060004 26/6/2018

876 วัสดุส านักงาน(กรอบรูป) จ านวน 1 กรอบ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีเปีย / ราคาท่ีเสนอ 1,000 บาท ร้านซีเปีย / ราคาท่ีเสนอ 1,000 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060118 26/6/2018

หนา้ 90



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

877 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ีเสนอ
  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060117 26/6/2018

878 ซ้ือคุ้กก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร / ราคาท่ี
เสนอ 1,500 บาท

คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร / ราคาท่ี
เสนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061060023 26/6/2018

879 หนังสือพิมพ์(ประจ าเดือน กรกฎาคม 2561) 
จ านวน 2 รายการ

620.00 620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร / ราคาท่ีเสนอ 620 บาท ร้านเกษากร / ราคาท่ีเสนอ 620 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060125 27/6/2018

880 ซ้ือลูกช้ิน  จ านวน  2  รายการ 4,070.00 4,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 4,070 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 4,070 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061060025 27/6/2018

881 น้ ามันเช้ือเพลิง(ส าหรับพนักงานรับ-ส่งหนังสือ) 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2561 จ านวน 1 รายการ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง / 
ราคาท่ีเสนอ 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง / ราคา
ท่ีเสนอ 400 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060124 27/6/2018

882 ซ้ือสินค้าท่ีระลึก จ านวน 6 รายการ เพ่ือน ามาขาย
ในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา / ราคาท่ีเสนอ
 60,000 บาท

นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา / ราคาท่ีเสนอ 
60,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061060024 27/6/2018

883 ซ้ือซาลาเปา และขนมจีบไก่  จ านวน  2  รายการ 4,242.34 4,242.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
4,242.34 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
4,242.34 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061060026 27/6/2018

หนา้ 91



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

884 วัสดุอ่ืนๆ (เคเบ้ิลไทน์)  จ านวน 1 รายการ 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ 
180 บาท

ร้านกฤษณ์อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ 180
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060129 28/6/2018

885 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ีเสนอ
  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060127 28/6/2018

886 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า-ปลาเก๋า)  จ านวน 1
 รายการ

610.00 610.00 เฉพาะเจาะจง คุณหิรัญ  มีสบาย / ราคาท่ีเสนอ  608
 บาท

คุณหิรัญ  มีสบาย / ราคาท่ีเสนอ  608 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061060128 28/6/2018

887 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ 13,400.00 13,400.00 ตกลงราคา หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060011 1/6/2561

888 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 98,748.00 98,748.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060001 1/6/2561

889 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 140,277.00 140,277.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060010 1/6/2561

890 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 172,800.00 172,800.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060016 1/6/2561

891 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 196,880.00 196,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060007 1/6/2561

892 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 461,384.00 461,384.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060008 1/6/2561

หนา้ 92



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

893 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 224,700.00 224,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060017 1/6/2561

894 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 233,976.90 233,976.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060012 1/6/2561

895 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 244,602.00 244,602.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060002 1/6/2561

896 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 265,000.00 265,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060013 1/6/2561

897 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 331,700.00 331,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060018 1/6/2561

898 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 224,700.00 224,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060014 1/6/2561

899 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 6,634.00 6,634.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060031 4/6/2561

900 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 11,181.50 11,181.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060029 4/6/2561

901 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 68,415.80 68,415.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060030 4/6/2561

902 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,659.40 3,659.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060023 4/6/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

903 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060026 4/6/2561

904 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060027 4/6/2561

905 ซ้ือยา Levofloxacin $250 mg/50 ml inj 
(CRAvit) จ านวน 200 vial

50,826.00 50,826.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล เฮลท์
แคร์ จ ากัด

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล เฮลท์
แคร์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060025 4/6/2561

906 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 85,428.80 85,428.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060028 4/6/2561

907 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 1,501.32 1,501.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060042 5/6/2561

908 ขออนุมัติซ้ือ Marhurkar Kit CE 11.5Fr x 16 cm
 จ านวน 5 ชุด

12,305.00 12,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060062 5/6/2561

909 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 5,521.20 5,521.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060038 5/6/2561

910 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060061 5/6/2561

911 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060052 5/6/2561

912 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 6,775.75 6,775.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060045 5/6/2561

หนา้ 94



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

913 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 
จ ากัด

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060047 5/6/2561

914 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 8,453.00 8,453.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060048 5/6/2561

915 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวย
เภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวย
เภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060035 5/6/2561

916 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 8,950.00 8,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060050 5/6/2561

917 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060060 5/6/2561

918 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 28,950.00 28,950.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060057 5/6/2561

919 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 35,800.00 35,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษ์สุข จ ากัด บริษัท รักษ์สุข จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060053 5/6/2561

920 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 37,476.00 37,476.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060056 5/6/2561

921 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060040 5/6/2561

922 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060054 5/6/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

923 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 45,582.00 45,582.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060041 5/6/2561

924 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060059 5/6/2561

925 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 67,360.00 67,360.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060055 5/6/2561

926 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม 
จ ากัด

บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060046 5/6/2561

927 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 81,320.00 81,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060044 5/6/2561

928 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 84,358.80 84,358.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060036 5/6/2561

929 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 87,526.00 87,526.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060049 5/6/2561

930 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060037 5/6/2561

931 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 95,550.00 95,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060051 5/6/2561

932 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060063 5/6/2561

หนา้ 96



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

933 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,785.60 10,785.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060034 5/6/2561

934 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 4,975.50 4,975.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060039 5/6/2561

935 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาตู้น้ าเย็น
ควบคุมอุณหภูมิและอ่างควบคุมอุณหภูมิ

19,367.00 19,367.00 ตกลงราคา บริษัท อีเล็คตริค เซอร์วิส ดีไวซ์ จ ากัด บริษัท อีเล็คตริค เซอร์วิส ดีไวซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060019 6/6/2561

936 ขออนุมัติซ้ือสติกเกอร์ฝ้าตกแต่งกระจกห้องปลา
การ์ตูน จ านวน 1 งาน

2,500.00 2,500.00 ตกลงราคา นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060074 6/6/2561

937 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)

20,500.00 20,500.00 ตกลงราคา ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060020 6/6/2561

938 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 5 เคร่ือง 46,750.00 46,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทรนิกส์ 
จ ากัด

บริษัท เมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทรนิกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060078 6/6/2561

939 ซ้ือเวชภัณฑ์ยาจ านวน 1รายการ 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060077 6/6/2561

940 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 55,370.00 55,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060081 6/6/2561

941 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060080 6/6/2561

942 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 3,780.00 3,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060076 6/6/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

943 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน1 เคร่ือง 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060082 6/6/2561

944 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060115 7/6/2561

945 ซ่อมเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1,335.00 1,335.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ จ ากัด บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060106 7/6/2561

946 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060103 7/6/2561

947 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,785.60 10,785.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060107 7/6/2561

948 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 15,515.00 15,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060100 7/6/2561

949 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 15,740.00 15,740.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060096 7/6/2561

950 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060108 7/6/2561

951 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060091 7/6/2561

952 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060093 7/6/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

953 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 25,080.00 25,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060088 7/6/2561

954 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 26,260.00 26,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060104 7/6/2561

955 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060084 7/6/2561

956 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060095 7/6/2561

957 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 52,500.00 52,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060099 7/6/2561

958 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 53,000.00 53,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060092 7/6/2561

959 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 62,500.00 62,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060085 7/6/2561

960 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 71,000.00 71,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060101 7/6/2561

961 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 2 
ชนิด

58,500.00 58,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ ากัด บริษัท เซนต์เมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060127 7/6/2561

962 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน 
ชนิดอัตโนมัติ จ านวน 1 เคร่ือง

55,000.00 55,000.00 ตกลงราคา บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060021 7/6/2561

หนา้ 99



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

963 ซ้ือ Blue pad 45x90 cm จ านวน 60 หีบ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอ็ม.พี.วี. จ ากัด บริษัท  เอ็ม.พี.วี. จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060110 7/6/2561

964 ซ้ือ Dressing Polyurethanefoam 12''x12'' 
จ านวน 30 ช้ิน

17,400.00 17,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวฌัน จ ากัด บริษัท เฮ็ลธ อินโนเวฌัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060102 7/6/2561

965 ซ้ือ Oxygen Cannular จ านวน 1,000 เส้น 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060094 7/6/2561

966 ซ้ือ Three Way Stopcock (RType) จ านวน 100
 กล่อง

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060109 7/6/2561

967 ซ้ือยางรถกอล์ฟ 10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจมคาร์ เอเซีย จ ากัด บริษัท เจมคาร์ เอเซีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060126 7/6/2561

968 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060118 7/6/2561

969 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 9,360.00 9,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060121 7/6/2561

970 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060122 7/6/2561

971 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 91,200.00 91,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060120 7/6/2561

972 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางแพทย์ 39,752.64 39,752.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060124 7/6/2561

หนา้ 100



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

973 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางแพทย์ 50,076.00 50,076.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 4747 จ ากัด บริษัท 4747 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060119 7/6/2561

974 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 ชนิด 18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060089 7/6/2561

975 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 ชนิด 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060087 7/6/2561

976 ซ้ืออ๊อกซิเจนทางการแพทย์ 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060086 7/6/2561

977 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ ตามเอกสาร
แนบ

36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060105 7/6/2561

978 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ ตามเอกสาร
แนบ

37,700.00 37,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060112 7/6/2561

979 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 2 รายการ ตามเอกสาร
แนบ

58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060111 7/6/2561

980 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 3 รายการ ตามเอกสาร
แนบ

46,300.00 46,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060097 7/6/2561

981 ซ้ือไม้พันส าลี 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060090 7/6/2561

982 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,240.00 4,240.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060098 7/6/2561

หนา้ 101



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

983 ขออนุมัติค่าจ้างรถเอกซเรย์เคล่ือนท่ีด้วยระบบ
ดิจิตอลพร้อมบาร์โค๊ด ในวันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 
2561

180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางพระ เมดิคอล เซนเตอร์ 
จ ากัด

บริษัท บางพระ เมดิคอล เซนเตอร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060022 8/6/2561

984 ขออนุมัติซ้ือ AV Set online BVM for 5008 
จ านวน 400 เส้น

91,200.00 91,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061050531 8/6/2561

985 ซ้ือ dT vaccine 0.5 ml (Adsorbed) จ านวน 100
 box

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060128 8/6/2561

986 ซ้ือยา Hydrocortisone 10 mg tab (Cortef) 
จ านวน 30 ขวด

34,026.00 34,026.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060133 8/6/2561

987 ซ้ือยา Tizanidine 2 mg tab (Tizan) จ านวน 100
 กล่อง

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060132 8/6/2561

988 ซ้ือยา Propanolol 10 mg tab (Betalol) จ านวน
 30 กล่อง

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
 จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060134 8/6/2561

989 ซ้ือยา Ranolazine 500 mg tab (Ranexa) 
จ านวน 50 กล่อง

83,460.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060130 8/6/2561

990 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 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060135 8/6/2561

991 ซ้ือยา Pneumococcal 13 var.conj inj 0.5 ml 
(Prevnar) จ านวน 40 dose

82,775.20 82,775.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060131 8/6/2561

992 ขออนุมัติค่าบริการเคร่ืองเลเซอร์ธูเล่ียมแบบ
เคล่ือนท่ี จ านวน 11 ราย

160,000.00 160,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิสเซส
 จ ากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิสเซส
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060025 11/6/2561

หนา้ 102



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

993 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองตรวจวัดเลนส์แก้วตาเทียมด้วย
เลเซอร์แบบไม่สัมผัสลูกตา จ านวน 1 ชุด

1,550,000.00 1,550,000.00 ตกลงราคา บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
 จ ากัด

บริษัท อาฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060023 11/6/2561

994 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 24,880.00 24,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060143 11/6/2561

995 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 187,036.00 187,036.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060024 11/6/2561

996 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 3,081.60 3,081.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061050405 11/6/2561

997 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 19,660.00 19,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060145 11/6/2561

998 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060146 11/6/2561

999 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์รายการ 
Glucostrip (Accu-Chek) จ านวน 100 กล่อง

65,805.00 65,805.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060148 11/6/2561

1000 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 9,418.14 9,418.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060157 12/6/2561

1001 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 12,181.95 12,181.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060158 12/6/2561

1002 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 38,864.54 38,864.54 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060155 12/6/2561

หนา้ 103



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1003 ซ้ือยา NOREPInephrine 4 mg/4 mL 
(NEPI,Levophed) จ านวน 500 amp

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060149 12/6/2561

1004 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือและอุปกรณ์อ่ืน
 พร้อมค่าติดต้ัง

12,950.00 12,950.00 ตกลงราคา โกลบอลไอที เซอร์วิส โกลบอลไอที เซอร์วิส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060028 12/6/2561

1005 จ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์
ประจ าเดือนมิถุนายน 2561

200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ จ ากัด บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060029 13/6/2561

1006 ขออนุมัติซ้ืออาหารปรุงส าเร็จส าหรับผู้ป่วยใน 
ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

700,000.00 700,000.00 คัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060027 12/6/2561

1007 ขอซ่่ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060184 13/6/2561

1008 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบ 56,450.00 56,450.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060194 13/6/2561

1009 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060188 13/6/2561

1010 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060187 13/6/2561

1011 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060179 13/6/2561

1012 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060191 13/6/2561

หนา้ 104



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1013 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060185 13/6/2561

1014 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 78,800.00 78,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060190 13/6/2561

1015 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 88,000.00 88,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060193 13/6/2561

1016 ซ้ือยา Aspirin 25/Dipyri 200 (Aggrenox) จ านวน
 100 ขวด

99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060178 13/6/2561

1017 ซ้ือยา Betahistine diHCl 24 mg (BetaSerc) 
จ านวน 350 กล่อง

95,872.00 95,872.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060186 13/6/2561

1018 ซ้ือยา Brimonidine 0.15% e.d. 5 ml 
(Alphagan) จ านวน 200 ขวด

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060165 13/6/2561

1019 ซ้ือยา Cyclosporine 100 mg (Equoral100) 
จ านวน 10 กล่อง

39,804.00 39,804.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060189 13/6/2561

1020 ซ้ือยา Empagliflozin 10 mg tab (Jardiance) 
จ านวน 60 กล่อง

80,892.00 80,892.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060168 13/6/2561

1021 ซ้ือยา Entecarvir 0.5 mg (Baraclude) จ านวน 
65 กล่อง

93,544.75 93,544.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060173 13/6/2561

1022 ซ้ือยา Febuxostat 80 mg (Feburic) จ านวน 30
 กล่อง

70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060167 13/6/2561

หนา้ 105



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1023 ซ้ือยา Galantamine 8 mg (Reminyl) จ านวน 40
 กล่อง

85,428.80 85,428.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060174 13/6/2561

1024 ซ้ือยา Glycopyrrolate 0.2 mg/1 ml inj 
(Glyco-P) จ านวน 20 กล่อง

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060170 13/6/2561

1025 ซ้ือยา Hepatitis B vac 1 ml (Euvax-B) จ านวน 
300 vial

73,830.00 73,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060166 13/6/2561

1026 ซ้ือยา Hista Oph e.d 10 ml (Allergis) จ านวน 
600 ขวด

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060175 13/6/2561

1027 ซ้ือยา Lacosamide 200 mg/20 mL inj 
(Vimpat) จ านวน 5 กล่อง

51,948.50 51,948.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060183 13/6/2561

1028 ซ้ือยา LeuPROrelin 11.25 mg inj (Enantone) 
จ านวน 12 vial

93,590.76 93,590.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060177 13/6/2561

1029 ซ้ือยา Mupirocin 2% 5 gm oint (Bactex) 
จ านวน 500 หลอด , Glucosamine 500 mg 
(Glucosa) จ านวน 200 กล่อง

85,500.00 85,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060192 13/6/2561

1030 ซ้ือยา Urea 10% cream 100 gm (Diabederm)
 จ านวน 900 หลอด

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060181 13/6/2561

1031 ซ้ือยา Vitamin B 1612 tab (Sambee) จ านวน 
50 กล่อง

31,030.00 31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060169 13/6/2561

1032 ซ้ือยา Vitamin D3 0.25 mcg cap (Calcit SG) 
จ านวน 300 box

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060171 13/6/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1033 ซ้ือยา Zoledronic acid 5 mg/100 ml inj 
(Aclasta) จ านวน 5 vial

62,958.80 62,958.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060164 13/6/2561

1034 ซ้ือยา vaccine 0.5 ml (Adsorbed) จ านวน 150
 box

52,500.00 52,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060176 13/6/2561

1035 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060182 13/6/2561

1036 ขอซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 84,132.00 84,132.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060235 14/6/2561

1037 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 3 รายการ ตามเอกสารแนบ 52,767.00 52,767.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060217 14/6/2561

1038 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,670.00 2,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

บริษัท ไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060226 14/6/2561

1039 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060225 14/6/2561

1040 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 41,700.00 41,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ากัด บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060223 14/6/2561

1041 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060200 14/6/2561

1042 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060207 14/6/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1043 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,187.00 2,187.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060204 14/6/2561

1044 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060206 14/6/2561

1045 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะควาสตาร์ จ ากัด บริษัท อะควาสตาร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060208 14/6/2561

1046 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060205 14/6/2561

1047 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060232 14/6/2561

1048 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คาร์ล ไซส์ส จ ากัด บริษัท คาร์ล ไซส์ส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060202 14/6/2561

1049 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 34,020.00 34,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060203 14/6/2561

1050 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 38,300.00 38,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060201 14/6/2561

1051 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060210 14/6/2561

1052 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060214 14/6/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1053 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060215 14/6/2561

1054 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 1 
รายการ

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060196 14/6/2561

1055 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองควบคุมการให้สารละลายทาง
หลอดเลือดด า จ านวน 4 เคร่ือง

190,000.00 190,000.00 ตกลงราคา บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060030 14/6/2561

1056 ซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060031 14/6/2561

1057 ซ้ือยา Analgesic cream 30 gm (Flanil) จ านวน
 2,000 หลอด

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060211 14/6/2561

1058 ซ้ือยา Augmentin 457 mg/5 ml sus (400+57)
 35 ml จ านวน 200 ขวด , Augmentin E.S. sus 
(A600+C42.9/5 ml) 50 ml จ านวน 60 ขวด

87,911.20 87,911.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060220 14/6/2561

1059 ซ้ือยา MAGNesium sulfate 50% inj 2 ml 
จ านวน 20 กล่อง

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060212 14/6/2561

1060 ซ้ือยา Manidipine 20 mg tab (Madiplot) 
จ านวน 320 กล่อง

95,529.60 95,529.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060198 14/6/2561

1061 ซ้ือยา Pevisone 5 gm cream (Econazole1+TA
 0.1%) จ านวน 2 กล่อง

2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิเมด จ ากัด บริษัท ควอลิเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060199 14/6/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1062 ซ้ือยา Phosphate Na 45 ml sol (Swiff) จ านวน
 50 ขวด , INSulin RI/NPH 30/70u/mu 10 ml 
(Insugen 30/70) จ านวน 300 vial

23,500.00 23,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
 จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060219 14/6/2561

1063 ซ้ือยา Potassium citrate231+Na citrate195 
tab (Pocitrin) จ านวน 60 กล่อง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล เฮลท์
แคร์ จ ากัด

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล เฮลท์
แคร์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060216 14/6/2561

1064 ซ้ือยา Sertraline 50 mg tab (SerLIFt) จ านวน 
750 กล่อง , Augmentin 228/5 ml sus 
(200+28) 70 ml (RANCLAV) จ านวน 100 ขวด

54,249.00 54,249.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060221 14/6/2561

1065 ซ้ือยา Timolol 0.5% e.d 5 ml (Timodrop) 
จ านวน 500 ขวด

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060197 14/6/2561

1066 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 374,500.00 374,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060033 14/6/2561

1067 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 462,000.00 462,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060034 14/6/2561

1068 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 465,664.00 465,664.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060032 14/6/2561

1069 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060224 14/6/2561

1070 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,005.00 23,005.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060244 15/6/2561

หนา้ 110



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1071 ขออนุมัติซ้ือ SPRING B. 5.5L (FB101) จ านวน 
1,100 แกลลอน

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060238 15/6/2561

1072 ขออนุมัติซ้ือSPRING 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 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060239 15/6/2561

1073 จ้างซ่อมเคร่ืองวัดความดันโลหิต 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060035 15/6/2561

1074 ซ้ืออ๊อกซิเจนสชนิดท่อ 3 ชนิด 10,453.90 10,453.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060240 15/6/2561

1075 ซ้ือผงหมึก Kyocera TK-1114 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060246 15/6/2561

1076 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 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060247 15/6/2561

1077 จ้างลับคมกรรไกร 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060236 15/6/2561

1078 ซ้ือผ้าหมึก Epson LQ 590 14,220.00 14,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ จ ากัด บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060248 18/6/2561

1079 ขอจ้างลับคมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,929.60 9,929.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเกรท เมดิคอล จ ากัด บริษัท โปรเกรท เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060266 19/6/2561

1080 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 5,120.00 5,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060263 19/6/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1081 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7,811.00 7,811.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060261 19/6/2561

1082 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060258 19/6/2561

1083 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 31,800.00 31,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060260 19/6/2561

1084 ซ้ือ Gauze pad 4x4 (Sterile 10 pcs) จ านวน 
500 ซอง

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060265 19/6/2561

1085 ซ้ือ Glove (MEDI-GRIP) #6.0 ไม่มีแป้ง จ านวน 20
 กล่อง

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060262 19/6/2561

1086 ซ้ือ IV Catheter #22Gx1 น้ิว จ านวน 30 กล่อง , 
IV Catheter #24Gx3/4 น้ิว จ านวน 30 กล่อง

54,570.00 54,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060256 19/6/2561

1087 ซ้ือ Suction Control 50 cm #14 จ านวน 4,000 
เส้น

45,600.00 45,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060264 19/6/2561

1088 ซ้ือ i Invasive Pressure Tranducer จ านวน 40 
ช้ิน

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060255 19/6/2561

1089 ซ้ือ ผ้าซับเลือดขนาด 12x12 inc จ านวน 200 แพ็ค 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060257 19/6/2561

1090 ซ้ือ ผ้าซับเลือดขนาด 18''x18'' จ านวน 100 แพ็ค 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060253 19/6/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1091 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสาร
แนบ

21,271.60 21,271.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060259 19/6/2561

1092 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060289 20/6/2561

1093 ซ้ือ Micropore 1x10 yds (พลาสเตอร์ใส ขนาด 1
 น้ิว) จ านวน 50 กล่อง , Transpore 1x10 yds 
(พลาสเตอร์กระดาษ ขนาด 1 น้ิว) จ านวน 50 กล่อง

49,220.00 49,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060268 20/6/2561

1094 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 69,400.00 69,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060272 20/6/2561

1095 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 88,460.00 88,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060273 20/6/2561

1096 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060280 20/6/2561

1097 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060281 20/6/2561

1098 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060285 20/6/2561

1099 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060277 20/6/2561

1100 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060286 20/6/2561

หนา้ 113



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1101 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 24,600.00 24,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเทค 24 จ ากัด บริษัท วินเทค 24 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060283 20/6/2561

1102 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060288 20/6/2561

1103 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060284 20/6/2561

1104 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 52,700.00 52,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060287 20/6/2561

1105 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 71,900.00 71,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060279 20/6/2561

1106 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 88,500.00 88,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060275 20/6/2561

1107 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 95,210.00 95,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060282 20/6/2561

1108 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 99,500.00 99,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060276 20/6/2561

1109 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 99,500.00 99,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060278 20/6/2561

1110 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060274 20/6/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1111 ซ้ือซองบรรจุเวชภัณฑ์ชนิดเรียบ 12,679.50 12,679.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิมม์ จ ากัด บริษัท ซิมม์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060041 21/6/2561

1112 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 ชนิด 44,554.80 44,554.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060042 21/6/2561

1113 ซ้ือน้ ายาซักผ้า 5 ชนิด 42,607.40 42,607.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  จ ากัด บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060038 21/6/2561

1114 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 ชนิด 57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060043 21/6/2561

1115 ซ้ือน้ ายาซักผ้า 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060039 21/6/2561

1116 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเช้ือไป
ท าลาย ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

48,125.00 48,125.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060044 22/6/2561

1117 ขออนุมัติซ้ือ 0.9% Sodium Chloride (NSS) 
1,000 ml จ านวน 3,120 ขวด

95,160.00 95,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060306 22/6/2561

1118 ขออนุมัติซ้ือ Elisio 170 HR จ านวน 36 ตัว 34,200.00 34,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060310 22/6/2561

1119 ขออนุมัติซ้ือ KCL FOR SPRING PAK จ านวน 500
 ซอง

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060307 22/6/2561

1120 ขออนุมัติซ้ือblood Tubing Set NS-2060 No.15 
(INT) จ านวน 1,100 ช้ิน

92,400.00 92,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060303 22/6/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1121 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 3 รายการ ตามเอกสารแนบ 7,726.00 7,726.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060301 22/6/2561

1122 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 2 
รายการ

53,496.00 53,496.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060305 22/6/2561

1123 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 3 
รายการ

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060302 22/6/2561

1124 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 3 
รายการ

98,640.00 98,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060308 22/6/2561

1125 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 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060309 22/6/2561

1126 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 2 
รายการ

20,500.00 20,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060304 22/6/2561

1127 ขออนุมัติซ้ือ 11FRx20CM (8'') Side By Side 
DBL Temporaary Set จ านวน 12 ชุด

33,600.00 33,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060323 25/6/2561

1128 ขออนุมัติซ้ือ 15.5 FR x 28 CM (11'') Titan HD 
Catheter Set จ านวน 12 ชุด

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060326 25/6/2561

1129 ซ้ือ Askina Calgitrol 15x15 cm จ านวน 20 ช้ิน 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060324 25/6/2561

1130 ซ้ือ Foley Cather 2 way # 14 จ านวน 200 ช้ิน,
Foley Cather 2 way #16 จ านวน 100 ช้ิน,
Foley Cather 2 way #18 จ านวน 100 ช้ิน

11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060316 25/6/2561

หนา้ 116



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1131 ซ้ือ Opsite Post Op 6.5x5 cm จ านวน 10 กล่อง
 , Opsite 15Cmx28Cm. จ านวน 5 กล่อง

23,486.50 23,486.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060317 25/6/2561

1132 ปรับปรุงห้องพิเศษ ช้ัน 6 99,991.50 99,991.50 ตกลงราคา บริษัท กรีน ดีไซน์ แอนด์ บิลด์ จ ากัด บริษัท กรีน ดีไซน์ แอนด์ บิลด์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060045 25/6/2561

1133 ซ้ือ ฟองน้ าท าแผลสูญญากาศ Curavac #S จ านวน
 2 ชุด, #M จ านวน 2 ชุด, กระป๋องเก็บน้ าเหลือง 
Canister 600 cc (ภาชนะรองรับสารคัดหล่ัง) 
จ านวน 1 ช้ิน

10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060321 25/6/2561

1134 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 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060311 25/6/2561

1135 ซ้ือยา Tygacil Vial For INJ 50 Mg จ านวน 4 
กล่อง

83,888.00 83,888.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060315 25/6/2561

1136 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสาร
แนบ

18,592.00 18,592.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060318 25/6/2561

1137 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 6 รายการ ตามเอกสาร
แนบ

42,944.40 42,944.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060322 25/6/2561

1138 ซ้ือ Tracheostomy tube #8 จ านวน 6 ช้ิน , 
Tracheostomy tube #9 จ านวน 1 ช้ิน

8,875.65 8,875.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060319 25/6/2561

1139 ขอซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060333 26/6/2561

1140 ซ้ือยา Valproate 200 mg tab (Encorate) 
จ านวน 30 กล่อง

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060363 26/6/2561

หนา้ 117



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1141 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060335 26/6/2561

1142 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 22,800.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060334 26/6/2561

1143 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 27,200.00 27,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060336 26/6/2561

1144 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 36,250.00 36,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060337 26/6/2561

1145 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060338 26/6/2561

1146 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,989.80 12,989.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060341 26/6/2561

1147 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเทค 24 จ ากัด บริษัท วินเทค 24 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060347 26/6/2561

1148 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 16,250.00 16,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060350 26/6/2561

1149 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060342 26/6/2561

1150 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 25,900.00 25,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060346 26/6/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1151 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30,960.00 30,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060351 26/6/2561

1152 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 43,335.00 43,335.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060349 26/6/2561

1153 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060348 26/6/2561

1154 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
 จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060345 26/6/2561

1155 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060353 26/6/2561

1156 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 62,500.00 62,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060343 26/6/2561

1157 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 63,600.00 63,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060352 26/6/2561

1158 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 82,000.00 82,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060344 26/6/2561

1159 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060340 26/6/2561

1160 ขอซ้ือเคร่ืองนับแยกชนิดเม็ดเลือดขาว 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060332 26/6/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1161 ขอซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิต้ี จ ากัด บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิต้ี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060355 26/6/2561

1162 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองไตเทียม 30,483.00 30,483.00 ตกลงราคา บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060047 26/6/2561

1163 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองไตเทียม
 Fresenius รุ่น 4008SV10 No.12 หมายเลข
อนุกรม 2SXAA908

23,760.00 23,760.00 ตกลงราคา บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060046 26/6/2561

1164 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ 14,378.00 14,378.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.โอ.โซเชียล จ ากัด บริษัท อาร์.โอ.โซเชียล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060331 26/6/2561

1165 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับ
ผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด จ านวน 10 รายการ

136,000.00 136,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060048 26/6/2561

1166 ค่าบริการสลายน่ิว 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิสเซส
 จ ากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิสเซส
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060056 27/6/2561

1167 ซ้ือยา Clopidogrel 75 mg (Apolets) จ านวน 
350 กล่อง

94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
 จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060365 26/6/2561

1168 ซ้ือยา Co beneldopa 200+50 (VOPAR 250) 
จ านวน 100 กล่อง

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060361 26/6/2561

1169 ซ้ือยา D 5 S/2 500 ml จ านวน 240 ถุง 6,360.00 6,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060359 26/6/2561

1170 ซ้ือยา DicloXACillin 62.5 mg/5 ml sy (U 
diclox) จ านวน 500 ขวด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060364 26/6/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1171 ซ้ือยา Eperisone HCI 50 mg tab (Myonal) 
จ านวน 45 Pack

95,818.50 95,818.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060357 26/6/2561

1172 ซ้ือยา Pramipexole 0.25 mg tab (Pramixol) 
จ านวน 100 กล่อง

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060360 26/6/2561

1173 ซ้ือยา Risperidone 1 mg tab (Neuris) จ านวน 
30 กล่อง

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060362 26/6/2561

1174 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทยื 97,200.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060339 26/6/2561

1175 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20,250.00 20,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060390 27/6/2561

1176 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 467,151.30 467,151.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060054 27/6/2561

1177 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
กรกฎาคม 2561

50,170.00 50,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ 
จ ากัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060061 29/6/2561

1178 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
กรกฎาคม 2561

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060063 29/6/2561

1179 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
กรกฎาคม 2561

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060388 27/6/2561

1180 ซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 ชนิด 97,000.00 97,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060393 27/6/2561

หนา้ 121



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1181 ซ้ือยา Agomelatine 25 mg tab (VALDOXAN) 
จ านวน 30 กล่อง

46,641.30 46,641.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060402 27/6/2561

1182 ซ้ือยา Botulinum typeA 100u inj (Botox) 
จ านวน 2 vial

21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060407 27/6/2561

1183 ซ้ือยา Bupivac 0.5% 10 ml Polyamp 
(Marcaine) จ านวน 50 กล่อง , Lidocaine 10% 
50 ml (Xylocaine spray) จ านวน 20 ขวด

32,046.50 32,046.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060406 27/6/2561

1184 ซ้ือยา CAPD 10 (1.5%Low Cal) เหลือง 2000 
ml จ านวน 180 ถุง

25,560.00 25,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060392 27/6/2561

1185 ซ้ือยา Calcium carbonate 600 mg tab 
(Caltab600) จ านวน 200 กล่อง

38,200.00 38,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060372 27/6/2561

1186 ซ้ือยา Cc Levonorgestrel 75 mg (Jadelle) 
จ านวน 40 ชุด

80,464.00 80,464.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060401 27/6/2561

1187 ซ้ือยา Chlorhexidine 4% 500 ml Scrub (AS) 
จ านวน 400 ขวด

56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 
จ ากัด

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060400 27/6/2561

1188 ซ้ือยา Desmopressin 0.1 mg Tab (Minirin) 
จ านวน 50 ขวด

94,374.00 94,374.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060375 27/6/2561

1189 ซ้ือยา Donepezil 10 mg (Aricept Evess10) 
จ านวน 50 กล่อง

89,933.50 89,933.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060408 27/6/2561

1190 ซ้ือยา Doxazosin 4 mg (CARDOXA) จ านวน 
500 กล่อง

32,500.00 32,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060371 27/6/2561

หนา้ 122



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1191 ซ้ือยา Estriol 0.03 mg +Lactobacillus VT 
(Gynoflor) จ านวน 50 box

18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060414 27/6/2561

1192 ซ้ือยา Fluticasone 27.5 mcg nas spray 120d 
(Avamys) จ านวน 400 ขวด

91,592.00 91,592.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060376 27/6/2561

1193 ซ้ือยา Fsh Progynova 28 (EV 1 mg) จ านวน 20
 กล่อง , Fsh CycloProgynova21 (EV2/21+NG 
0.5/10) จ านวน 60 แผง

20,094.60 20,094.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060416 27/6/2561

1194 ซ้ือยา Furosemide 250 mg/25 ml inj 
(Furetic-S) จ านวน 100 amp , DOPAmine 250
 mg/10 ml inj (Inopin 250) จ านวน 20 กล่อง

7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060409 27/6/2561

1195 ซ้ือยา Gabapentin 300 mg cap (Berlontin) 
จ านวน 350 กล่อง

98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
 จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060412 27/6/2561

1196 ซ้ือยา Hyaluronate Na 25 mg/2.5 ml (Go On)
 จ านวน 30 ไซร้ิง

77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060404 27/6/2561

1197 ซ้ือยา INSulin Aspart30/PTM70u/ml 3 ml 
(NovoMix30 PF) จ านวน 100 กล่อง

88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060395 27/6/2561

1198 ซ้ือยา INSulin RI/NPH 30/70u/ml 3 ml 
(Winsulin 30/70) จ านวน 300 กล่อง

95,100.00 95,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
 จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060368 27/6/2561

1199 ซ้ือยา Influenza Quadrivalent vaccine 0.5 ml
 (FluQuadri) จ านวน 20 กล่อง

36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060413 27/6/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1200 ซ้ือยา LoraZEpam 2 mg tab จ านวน 10 กล่อง ,
 LoraZEpam 1 mg tab จ านวน 30 กล่อง , 
Haloperidol 2 mg/1 ml syr 15 ml 
(POLYHADON) จ านวน 2 โหล

16,980.00 16,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060374 27/6/2561

1201 ซ้ือยา Mometasone 50 mcg nasal spray 
140d (NasonexAQ) จ านวน 150 ชุด

84,583.50 84,583.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060379 27/6/2561

1202 ซ้ือยา NitroGLYcerine 50 mg/10 ml (Vasonit)
 จ านวน 20 amp , Naloxone 0.4 mg/1 ml inj 
(Narcotan) จ านวน 4 กล่อง

7,056.00 7,056.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060399 27/6/2561

1203 ซ้ือยา Oxybutynin 5 mg tab (Diutropan) 
จ านวน 100 กล่อง

74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060370 27/6/2561

1204 ซ้ือยา Paliperidone 6 mg (ส้ม) tab (Invega ER)
 จ านวน 20 กล่อง

69,229.00 69,229.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060381 27/6/2561

1205 ซ้ือยา Perindopril arginine 5 mg tab 
(Coversyl arginine) จ านวน 300 กล่อง

87,633.00 87,633.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060405 27/6/2561

1206 ซ้ือยา Pitavastatin 2 mg tab (Livalo) จ านวน 
40 กล่อง

89,580.40 89,580.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060366 27/6/2561

1207 ซ้ือยา Potassium CI 500 mg (6.6 mEq) tab 
(Enpott) จ านวน 50 ขวด

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060382 27/6/2561

1208 ซ้ือยา Senna 7.5 mg tab (Senokot) จ านวน 
1000 กล่อง

77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060403 27/6/2561

หนา้ 124



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1209 ซ้ือยา Symbicort 160+4.5/DTerbuhaler 120 
dose จ านวน 100 ชุด

82,390.00 82,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060411 27/6/2561

1210 ซ้ือยา Tranxenamic 250 mg cap (Transamin)
 จ านวน 50 ขวด , Levofloxacin $250 mg/50 
ml inj (CRAvit) จ านวน 300 vial

91,754.00 91,754.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล เฮลท์
แคร์ จ ากัด

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล เฮลท์
แคร์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060367 27/6/2561

1211 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแแพทย์ 3,819.90 3,819.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060398 27/6/2561

1212 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 8 รายการ ตามเอกสาร
แนบ

43,500.00 43,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลซาย จ ากัด บริษัท โคโลซาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060396 27/6/2561

1213 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 213,465.00 213,465.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060055 27/6/2561

1214 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 240,750.00 240,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060053 27/6/2561

1215 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 244,495.00 244,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060049 27/6/2561

1216 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 383,060.00 383,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060052 27/6/2561

1217 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 411,682.50 411,682.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060050 27/6/2561

1218 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแทพย์ ประจ าเดือน
กรกฎาคม 2561

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 ชลบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 ชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060387 27/6/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1219 ซ้ือ 11FR x 15CM (6”) Side By Side IJ DBL 
Temporary Set จ านวน 12 ชุด

33,600.00 33,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060428 28/6/2561

1220 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 464,808.00 464,808.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060058 28/6/2561

1221 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 441,696.00 441,696.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060060 28/6/2561

1222 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 346,680.00 346,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060059 28/6/2561

1223 ขออนุมัติค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2561

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060065 29/6/2561

1224 ขออนุมัติค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2561

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060067 29/6/2561

1225 ขออนุมัติซ้ือสารเภสัชรังสีชนิด I-131 Capsule 
ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

99,800.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060433 29/6/2561

1226 ขออนุมัติซ้ือแก๊สหุงต้ม ขนาด 15 กิโลกรัม จ านวน 
5 ถัง

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส บางแสนแก๊ส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060452 29/6/2561

1227 รถเข็นเคล่ือนท่ีด้วยระบบไฟฟ้า จ านวน 1 คัน 93,000.00 93,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060446 29/6/2561

1228 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบเคร่ือง
ควบคุมอากาศปลอดเช้ือ รายการตามใบเสนอราคา
ดังแนบ

87,044.50 87,044.50 ตกลงราคา บริษัท เบสท์ ไดเรคช่ัน ซิสเต็ม จ ากัด บริษัท เบสท์ ไดเรคช่ัน ซิสเต็ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060064 29/6/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1229 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ
 จ านวน 2 เคร่ือง

12,091.00 12,091.00 ตกลงราคา ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061060062 29/6/2561

1230 จ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจ 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ จีโนมิค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ จีโนมิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070044 13/7/2561

1231 ซ้ือยา Calcitonin spray 200iu/d 14d 
(Mycalcitonin) จ านวน 20 ขวด

20,865.00 20,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060456 29/6/2561

1232 ขออนุมัติซ้ือโทรศัพท์ไร้สาย เมทัลลิค Panasonic 
KX-TG3551BX จ านวน 1 เคร่ือง

1,199.00 1,199.00 ตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060442 29/6/2561

1233 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ือง เคร่ือง Data logger 
และเคร่ืองต าตัวอย่างดินแบบไฟฟ้า

75,435.00 75,435.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอยล์เทสต้ิงสยาม จ ากัด บริษัท ซอยล์เทสต้ิงสยาม จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061060001 1/6/2561

1234 ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนแบตเตอร่ีแห้ง,เปล่ียนผ้า
เบรก,เปล่ียนหลอดไฟหน้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ดังรายละเอียดคุณลักษณะการจ้างแนบ

960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยบางแสน ร้านน้อยบางแสน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061060001 1/6/2561

1235 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศจ านวน 5 
เคร่ือง

11,074.50 11,074.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061060002 5/6/2561

1236 ขออนุมัติจัดซ้ือเทปวัดระยะ จ านวน 6 ชุด 6,099.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061060024 5/6/2561

1237 ขออนุมัติจ้างท าท่อเวนทูรี รายละเอียดตามใบเสนอ
ราคา

8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์ศิริ เมคคานิเคิล เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

บริษัท ทรัพย์ศิริ เมคคานิเคิล เอ็นจิเนียร่ิง
 จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061050086 5/6/2561

1238 เพ่ือขออนุมัติจัดจ้างค่าถ่ายเอกสาร1รายการ ดัง
เอกสารแนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061060025 6/6/2561

1239 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุทดสอบ รายละเอียดตามใบ
เสนอราคา

12,390.00 12,390.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061060003 6/6/2561

1240 ขออนุมัติจัดซ้ือยางพาราดิบ จ านวน 30 กิโลกรัม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชุมชนสหกรณ์ จังหวัดระยอง ร้านชุมชนสหกรณ์ จังหวัดระยอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061060026 6/6/2561

หนา้ 127



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1241 เพ่ือขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเพ่ือการศึกษา 9 รายการ 
ดังเอกสารเเนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

14,920.00 14,920.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพงษ์ แซ่เต๋ิน นายอนุพงษ์ แซ่เต๋ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061060004 11/6/2561

1242 ขออนุมัติปร้ินสี +กระดาษ ฯลฯ รวม 3 รายการ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

321.00 321.00 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061060071 11/6/2561

1243 ขออนุมัติจัดจ้างพัฒนาเว็บไซด์และฐานข้อมูลระบบ
ฝึกงานนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธพิชัย หลีหลาย นายยุทธพิชัย หลีหลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061060006 12/6/2561

1244 ขออนุมิติจัดจ้างท่อเวนทูร่ี รายละเอียดตามใบเสนอ
ราคา

8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์ศิริ เมคคานิเคิล เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

บริษัท ทรัพย์ศิริ เมคคานิเคิล เอ็นจิเนียร่ิง
 จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061060075 12/6/2561

1245 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองท าน้ าบริสุทธ์ิ RO  
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน  ฮะสุน นายระพิน  ฮะสุน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061060005 12/6/2561

1246 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเช็คระยะรถยนต์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ท่ี 230,000 กม. และอ่ืนๆ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,882.05 2,882.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061060087 13/6/2561

1247 ขออนุมัติจ้าง ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 3
 เคร่ือง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดจ้าง

16,157.00 16,157.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061060007 13/6/2561

1248 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองป๊ัมลม (ตัวเดรนน้ า
อัตโนมัติ) จ านวน 1 เคร่ือง รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการจัดจ้าง

2,696.40 2,696.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์ฟอร์ส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท แอร์ฟอร์ส เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061060088 13/6/2561

1249 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเคร่ืองมือมาตรฐาน Linear 
Scale จ านวน 1 เคร่ือง รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการจัดจ้าง

16,317.50 16,317.50 เฉพาะเจาะจง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061060008 14/6/2561

1250 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารขาว-ด า (คู่มือเอกสาร
การอบรม)และเข้าเล่มแล็คซีน+ปกใส คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

855.75 855.75 เฉพาะเจาะจง ร้าน Infinity Copy Print  ร้าน Infinity Copy Print เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061060093 14/6/2561

1251 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมตู้อบมวลรวมไฟฟ้า 11,438.30 11,438.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061060010 14/6/2561

หนา้ 128



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1252 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษ A4  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061060009 15/6/2561

1253 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายสี 80 แกรม เอ4 4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061060099 15/6/2561

1254 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุจ านวน 5 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

3,220.00 3,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัทฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061060110 18/6/2561

1255 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุจ านวน 2 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรเมซ่ี ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ไพรเมซ่ี ซัพพลาย จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061060103 18/6/2561

1256 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

40,440.00 40,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061060012 18/6/2561

1257 ขออนุมัติจัดจ้างปร้ินอ้ิงเจ็ท แผ่น PP ขนาด 
160x60 ซม. จ านวน 2 แผ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

1,340.00 1,340.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค  ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค  ฤทธ์ิรุ่งอรุณ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061060112 18/6/2561

1258 ขออนุมัติจ่ายค่าจ้างเหมาท าความสะอาดรอบนอก
อาคาร ดูแลสวน และบ ารุงรักษาต้นไม้ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ิมเติม

9,328.00 9,328.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ คลีน 
เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ คลีน 
เซอร์วิส

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061060011 18/6/2561

1259 ขออนุมัติจัดซ้ือ สายสัญญาณ VGA, สายสัญญาณ 
HDMI (รายละเอียดดังเอสารแนบ)

1,240.00 1,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทร
นิคส์ จ ากัด

บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์
 จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061060104 18/6/2561

1260 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์,เปล่ียน
ไส้กรองอากาศ,เปล่ียนชุดลูกป๊ัมดิสก์เบรกหน้า(ท่ัง
คู่) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061060115 19/6/2561

1261 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศไปรับท่ี
 ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ รับมาท่ี ม.บูรพา 
และไปส่งท่ีพัทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ นายจ านงค์ ญาติเจริญ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061060113 19/6/2561

หนา้ 129



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1262 ขออนุมัติจ่ายค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และกลุ่มอาคารปฏิบัติการ
วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ิมเติม

66,682.00 66,682.00 ประกวดราคา บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061060013 19/6/2561

1263 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุLAB จ านวน 3 รายการ 14,445.00 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอยล์เทสต้ิงสยาม จ ากัด บริษัท ซอยล์เทสต้ิงสยาม จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061060014 20/6/2561

1264 ขออนุมัติจ้างซ่อมและปรับแต่งเคร่ืองมือมาตรฐาน 
จ านวน 2 รายการ รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการจัดจ้าง

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พนมไพร พรีซิช่ัน จ ากัด บริษัท พนมไพร พรีซิช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061060116 20/6/2561

1265 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 4 
รายการ ดังเอกสารแนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061060015 20/6/2561

1266 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล 220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสระยา  น้อมเศียร นางสาวโสระยา  น้อมเศียร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061060132 25/6/2561

1267 ขออนุมัติจัดจ้างติดต้ังกระจกทางเดินข้ึนบันได , 
จ้างตีเส้นจราจร รายละเอียดตามใบเสนอราคา

15,700.00 15,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลคอนท์ จ ากัด บริษัท พิลคอนท์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061060016 25/6/2561

1268 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุปากกาเคมี,Post-it และอ่ืนๆ
ท้ังหมด 4 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

1,161.00 1,161.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061060139 26/6/2561

1269 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์,งาน
อ่ืนๆหมวดดิสก์เบรก,เปล่ียนน๊อตสไลด์เบรคหน้า
ซ้าย-ขวาตัวบน-ล่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,041.56 2,041.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061060134 26/6/2561

1270 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 39 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

16,718.00 16,718.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061060017 27/6/2561

หนา้ 130



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1271 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเบนซินธรรมดา ประจ าเดือน
กรกฎาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061060147 27/6/2561

1272 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์คมชัดลึก,ไทยโพส,กรุง
เทพธุรกิจ เข้าห้องสมุด และหนังสือพิมพ์คมชัดลึก 
เข้าศูนย์สอบเทียบฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

1,155.00 1,155.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เกษากร ร้าน เกษากร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061060148 27/6/2561

1273 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน-
แก๊สโซฮอล์95,น้ ามันเบนซินธรรมดา,น้ ามันดีเซล 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061060144 27/6/2561

1274 ขออนุมัติจัดซ้ือ เคร่ืองมือช่างและหลอดไฟฟ้า 
จ านวน 8 รายการ

9,151.00 9,151.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(สาขาชลบุรี)

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(สาขาชลบุรี)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061060151 28/6/2561

1275 ขออนุมัติจัดจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ ม.บูรพา - 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
จ านวน 1 คัน ในวันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (ไป-
กลับ) ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้าง
แนบ

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR151 6/6/2561

1276 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 1,155.60 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061060037 6/6/2561

1277 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล 5,400.00        5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ ราคา PR0206061060112 12/6/2561

1278 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตรายางจ านวน 8 อัน 1,180.00        1,180.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ ราคา PR0206061060118 12/6/2561

1279 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ของท่ีระลึก

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวนิดา ร้านวนิดา ราคา PR0206061060038 6/6/2561

1280 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าอาหารทะเลแห้ง จ านวน
 2 กระเช้า

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวนิดา ร้านวนิดา ราคา PR0206061060084 11/6/2561

หนา้ 131



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1281 ขออนุมัติเบิกเงินค่าม่านปรับแสง และสติกเกอร์ฝ้า
ติดประตู

17,200.00 17,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สัจจาเมืองม่านชลบุรี ร้าน สัจจาเมืองม่านชลบุรี ราคา PO0206061060006 18/6/2561

1282 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206061060135 13/6/2561

1283 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าอาหารทะเลแห้ง จ านวน
 1 กระเช้า

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวนิดา ร้านวนิดา ราคา PR0206061060191 18/6/2561

1284 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถตู้ จ านวน 2 คัน 22,000.00      22,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระยุทธ ขอบใจ นายวีระยุทธ ขอบใจ ราคา PO0206061060017 26/6/2561

1285 ขออนุมัติซ้ือ CPU คอมพิวเตอร์ และเม้าส์
คอมพิวเตอร์

59,600.00 59,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PO0206061060020 27/6/2561

1286 ขออนุมัติเบิกเงินค่าล้างเคร่ืองปรับอากาศ 19,046.00 19,046.00 เฉพาะเจาะจง ส ารวมแอร์ ส ารวมแอร์ ราคา PO0206061060012 21/6/2561

1287 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์ รับมีศรี        นายไพบูลย์
 อาจวาริณ

นายจักรพงษ์ รับมีศรี        นายไพบูลย์ 
อาจวาริณ

ราคา PR0206061060231 21/6/2561

1288 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 32,956.00 32,956.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เสง่ียมพรพาณิชย์ หจก.เสง่ียมพรพาณิชย์ ราคา PO0206061060004 15/6/2018

1289 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าจ้างซ่อมแซมพ้ืนห้องและท าช่องก้ันผนังใหม่

46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคา PO0206061060005 15/6/2018

1290 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่า
วัสดุ จ านวน 3 ชนิด

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061060138 14/6/2018

1291 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่า
วัสดุ จ านวน 3 ชนิด (สระว่ายน้ า)

36,300.03 36,300.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท พูล ออกาไนซ์ จ ากัด บริษัท พูล ออกาไนซ์ จ ากัด ราคา PO0206061060008 19/6/2018

1292 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่า
วัสดุ จ านวน 3 ชนิด

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206061060198 19/6/2018

1293 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมคอนโทรลมอเตอร์ป๊ัมน้ า

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PR0206061060265 23/6/2018

1294 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายมานะ เอ่ียมสะอาด นายมานะ เอ่ียมสะอาด ราคา PR0206061060263 23/6/2018

1295 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่า
น้ ามันเบนซินแก๊สโซฮอล์

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ราคา PR0206061060264 23/6/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1296 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ป้ายไวนิล

2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง วี อาร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มาร์เก็ตต้ิง วี อาร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มาร์เก็ตต้ิง ราคา PR0206061060281 25/6/2018

1297 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่า
วัสดุ (เส้ือกีฬา)

27,650.00 27,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด ราคา PR0206061060277 25/6/2018

1298 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
เช่าเคร่ืองเสียง

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ ราคา PR0206061060279 25/6/2018

1299 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าด่ืมถัง 910.00          910.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรทิพย์ ร้านสุภรทิพย์ น้ าด่ืมถังจัดเตรียมท าใส่ถังท าน้ าเย็น PR2600061060004 1/6/2561

1300 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าด่ืม 9,600.00        9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือจัดเตรียมส าหรับบริการแก่
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต และใช้
บริการในงานประชุม

PR2600061060005 1/6/2561

1301 ขอความเห็ฯนชอบในการจัดท าตรายาง 1,500.00 1,460.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ ตรายาง 4 อัน PR2600061060006 1/6/2561
1302 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 3,000.00        2,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียบุ๊คส จ ากัด บริษัท เอเซียบุ๊คส จ ากัด เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียน

การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติและเสนอแนะ
หนังสือเพ่ือใช้บริการค้นคว้าใน
ห้องสมุด

PR2600061060054 1/6/2561

1303 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ 
ประจ าเดือน มิ.ย.61

2,000.00        1,470.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่นิสิตวิทยาลัย
นานาชาติด้านเศรษฐกิจและสังคม

PR2600061060002 1/6/2561

1304 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหมึกเคร่ืองพิมพ์ 41,815.60      41,815.60 เฉพาะเจาะจง หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค จัดเตรียมหมึกเคร่ืองพิมพ์ไว้ใช้ใน
งานส านักงานและซ่อมแซม
เคร่ืองพิมพ์ เป็นการบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์  เน่ืองจากช ารุด

PR2600061060008 1/6/2561

1305 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือน้ ามันพนักงานเดิน
เอกสารเดือน มิ.ย.61

400.00          400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เพ่ือจัดเตรียมส าหรับเติม
จักรยานยนต์ ของพนักงานเดิน
เอกสารของวิทยาลัย

PR2600061060001 1/6/2561

1306 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมและ
ตรวจเช็คอุปกรณ์

19,600.00 19,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพักและ
ผู้พักอาศัยว่าพบครุภัณฑ์ท่ีช ารุด
หลายรายการ

PR2600061060007 1/6/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1307 ขอความเห็นชอบในการจัดหากระดาษบรู๊ฟ A2 
และกล่องซีดี

1,805.00        1,805.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) จัดเตรียมเพ่ือใช้ในส านักงาน PR2600061060009 4/6/2561

1308 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้า
เล่มเอกสาร

37,982.10      37,982.10 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี ถ่ายเอกสาร ชีท และค่าเข้าเล่ม 
เพ่ือใช้เป็นส่ือในการเรียนการสอน

PR2600061060018 6/6/2561

1309 ขอความเห็นชอบในการเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ตามสัญญาเลขท่ี 8/2558 จ านวน 25 เคร่ือง

5,645.56 5,645.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ใช้ในงานส านักงานส าหรับเจ้าหน้าท่ี PR2600061060055 8/6/2561

1310 ขอความเห็นชอบในการจัดเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ตามสัญญาท่ี 9/2558 จ านวน 10 เคร่ือง

2,258.06 2,258.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ใช้ในงานส านักงานส าหรับเจ้าหน้าท่ี PR2600061060056 8/6/2561

1311 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 3,691.50 3,691.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด เปล่ียนเกจวัดแรงดังน้ าใหม่
เน่ืองจากช ารุดเน่ืองจากอายุการใช้
งาน
5304010010028

PR2600061060037 8/6/2561

1312 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยนานาชาติ

68,000.00 68,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนากร สุวภาพกุล นายธนากร สุวภาพกุล ค่าลงโฆษณาวิทยาลัยนานาชาติ ใน
 google ระยะเวลา 1 เดือน เร่ิม 
20 มิถุนายน 2561 - 20 กรกฎาคม
 2561 (รายละเอียดตามแนบ)

PR2600061060036 8/6/2561

1313 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าด่ืม 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือจัดเตรียมส าหรับบริการแก่
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต และใช้
บริการในงานประชุม

PR2600061060053 12/6/2561

1314 ขอความเห็นชอยในการจัดหาผ้าพันคอส าหรับผู้ท่ี
ส าเร็จการศึกษา

155,150.00 155,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิจมงคลเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท กิจมงคลเทรดด้ิง จ ากัด หมวก 15 ปีและผ้าซับส าหรับมอบ
ให้แก่แขกชาวต่างชาติ ทท่ีมาเยือน
วิทยาลัยนานาชาติ

PO2600061060001 12/6/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1315 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 6,200.00        6,062.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ปากไวบอร์ด สีด า น้ าเงิน แดง 
อย่างละ 24 ด้าม แปรงลบกระดาน
 24 อัน  ถ่าน AA 30 แพ็ค กรอบ
ต้ังเอกสาร A4 6 อัน  แฟ้มกระดุม 
7 ใบ การ์ดรีดเดอร์ 1 อัน สเปรย์
ท าความสะอาดหน้าจอคอมฯ 1 
กระป๋อง กล่องใส่โปบร์ชวร์ A4 
แนวนอน 1 อัน A5  1 อัน

PR2600061060057 15/6/2561

1316 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 77,575.00 77,575.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิจมงคลเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท กิจมงคลเทรดด้ิง จ ากัด ผ้าพันคอส าหรับมอบให้แก่บัณฑิต PR2600061060081 15/6/2561

1317 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์
หอพัก

20,000.00      19,571.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพักและ
ผู้พักอาศัยว่าพบครุภัณฑ์ท่ีช ารุด
หลายรายการ

PR2600061060064 15/6/2561

1318 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์
หอพัก

16,855.00      16,855.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพักและ
ผู้พักอาศัยว่าพบครุภัณฑ์ท่ีช ารุด
หลายรายการ

PR2600061060065 18/6/2561

1319 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหมึกพิมพ์และ
ซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์

17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค จัดเตรียมหมึกเคร่ืองพิมพ์ไว้ใช้ใน
งานส านักงานและซ่อมแซม
เคร่ืองพิมพ์ เป็นการบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์  เน่ืองจากช ารุด

PR2600061060069 18/6/2561

1320 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 4,041.00 4,041.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียบุ๊คส จ ากัด บริษัท เอเซียบุ๊คส จ ากัด เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติและเสนอแนะ
หนังสือเพ่ือใช้บริการค้นคว้าใน
ห้องสมุด

PR2600061060068 18/6/2561

1321 ขอความเห็นชอบในการจัดหาเคร่ืองพิมพ์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เคร่ืองพิมพ์ HP LaserJet Pro 
M402DN

PR2600061060066 18/6/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1322 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์
หอพัก

21,010.00      21,010.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เปล่ียนสวิทซ์ไฟใหม่พร้อมฝาครอบ
 7 ชุดพร้อมค่าบริการ เน่ืองจาก
ช ารุด  ไฟติดๆ ดับๆ บ่อย งาน
เดินสายเมนโทรศัพท์ใหม่ เน่ืองจาก
ก่ิงไม้ใหญ่หักทับสายขาดท าให้ใช้
งานไม่ได้ 160 เมตร

PR2600061060067 18/6/2561

1323 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมเเซม
เคร่ืองปรับอากาศ อาคารหอพัก

6,848.00        6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
เคร่ืองปรับอากาศช ารุด ไม่เย็นและ
น้ าหยด จึงได้แจ้งช่างเข้า
ด าเนินการซ่อมแซม

PR2600061060072 19/6/2561

1324 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ อาคารวิทยาลัยนานาชาติ

27,584.60      27,584.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
เคร่ืองปรับอากาศช ารุด ไม่เย็นและ
น้ าหยด จึงได้แจ้งช่างเข้า
ด าเนินการซ่อมแซม

PR2600061060071 19/6/2561

1325 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 6,500.00        6,286.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) จัดเตรียมเพ่ือใช้ในส านักงาน PR2600061060090 25/6/2561

1326 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 13,100.00      12,972.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) จัดเตรียมเพ่ือใช้ในส านักงาน PR2600061060091 25/6/2561

1327 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 9,913.00        9,913.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

ไวนิล ขนาด 477*117 ซม. พร้อม
ติดต้ัง  1 ช้ิน
ขนาด 190.50*53.50 ซม. พร้อม
ติดต้ัง
ธงญ่ีปุ่น ขนาด 50*150 ซม. ปล๊ัก
รางไฟ 6 ช่อง 5 เมตร  10อัน

PR2600061060092 25/6/2561

1328 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์
หอพัก

12,000.00      10,700.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพักและ
ผู้พักอาศัยว่าพบครุภัณฑ์ท่ีช ารุด
หลายรายการ

PR2600061060098 26/6/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1329 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสาร 26,037.00      26,037.00 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี ถ่ายเอกสาร ชีท และค่าเข้าเล่ม 
เพ่ือใช้เป็นส่ือในการเรียนการสอน

PR2600061060096 26/6/2561

1330 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุส าหรับซ่อมแซม
ครุภัณฑ์หอพัก

5,000.00        4,986.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง จัดเตรียมวัสดุซ่อม หอพัก PR2600061060097 26/6/2561

1331 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 75,500.00      75,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติและเสนอแนะ
หนังสือเพ่ือใช้บริการค้นคว้าใน
ห้องสมุด

PR2600061060099 28/6/2561

1332 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมพ้ืน
กระเบ้ืองปูดห้อง 832

16,440.00      16,440.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพักและ
ผู้พักอาศัยว่าพบครุภัณฑ์ท่ีช ารุด
หลายรายการ

PR2600061060101 28/6/2561

1333 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซักผ้าปูท่ีนอน
ห้องปฏิบัติการโรงแรม

21,400.00      13,284.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด เพ่ือบริการซักผ้าปูท่ีนอนส าหรับ
ห้องปฏิบัติการโรงแรมอาคาร
หอพักนิสิต

PR2600061060102 28/6/2561

หนา้ 137


