
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารช้ันล่าง กองกิจการนิสิต 
ประจ าปี 2561

13,500.00 13,500.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070019 3/7/2561

2 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารช้ันบน ประจ าปี 2561 13,500.00 13,500.00 ตกลงราคา บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070017 3/7/2561

3 ขออนุมัติจัดจ้างท าวีดิทัศน์แนะน าการขอใบรับรอง
กิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 1 งาน

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภควัต  สมุทรคุณ นายภควัต  สมุทรคุณ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070015 3/7/2561

4 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายถือและป้ายประชาสัมพันธ์ 3 
รายการ

6,120.40 6,120.40 เฉพาะเจาะจง วี อาร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มาร์
เก็ตต้ิง

วี อาร์ แอดเวอร์ไทซ่ิง แอนด์ มาร์
เก็ตต้ิง

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070075 5/7/2561

5 ขออนุมัติจัดจ้างตรวจเช็ค ล้างท าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 35,000 บีทียู หอพัก 14และ15

18,832.00 18,832.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070083 9/7/2561

6 ขออนุมัติจัดจ้างซักผ้าม่านและผ้าปูโต๊ะ 2 รายการ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ป้าน้อย ซักรีด ป้าน้อย ซักรีด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070077 9/7/2561

7 ขออนุมัติจัดซ้ือธงชาติไทยและธงรัชกาลท่ี 10 (ว.ป.ร) 
จ านวน 12 ผืน

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธงวันชาติ ร้านธงวันชาติ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070080 9/7/2561

8 ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 4 อัน 640.00             640.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070076 9/7/2561

9 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างและวัสดุประปา จ านวน 9 
ชนิด

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070112 10/7/2561

10 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม (น้ าหวาน น้ าแข็ง โซดา และ
น้ าเปล่า) จ านวน 1 งาน

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070167 12/7/2561

11 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ 2 รายการ 23,600.00 23,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรัญญา สินธุ/นายปรีชา 
ทับถมยา

นางสาวจรัญญา สินธุ/นายปรีชา 
ทับถมยา

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070173 12/7/2561

12 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์บ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน 1 
งาน

33,220.00 33,220.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชค้าวัสดุ ไพรเวชค้าวัสดุ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070162 12/7/2561

13 ขออนุมัติจัซ้ือเส้ือในโครงการ จ านวน 1 งาน (35 ตัว) 4,555.00 4,555.00 เฉพาะเจาะจง ก็มัน ART อ่ะ ก็มัน ART อ่ะ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070165 12/7/2561

14 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารศูนย์
กิจกรรมนิสิตฯ ส่วนเพ่ิมอัตราค่าจ้างแรงงาน ต้ังแต่วันท่ี 
1 เมย.2561-30 กย.2561

37,334.00 37,334.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061070013 13/7/2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

หนา้ 1



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

15 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร
หอพักนิสิต 2 หลัง ( 14 -15)  ตามสัญญาเพ่ิมเติมเลขท่ี 
12/2561 ส่วนเพ่ิมอัตราค่าจ้างแรงงาน ประจ าเดือน 
เมษายน 2561

26,664.00 26,664.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061070014 13/7/2561

16 ขออนุมัติเช่าเต๊นท์เขียว ขนาด 4*12 เมตร จ านวน 14 
หลัง

11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  เท่งเจียว นายสุเทพ  เท่งเจียว เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070219 16/7/2561

17 ขออนุมัติจ้างออกแบบและจัดท าข้อมูล คู่มือปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2561

16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070217 16/7/2561

18 ขออนุมัติจัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 3*13 
เมตร จ านวน1 ป้าย

6,435.00 6,435.00 เฉพาะเจาะจง นายคุณากร  ชนะพลชัย นายคุณากร  ชนะพลชัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070218 16/7/2561

19 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโครงการ จ านวน 4 ชนิด 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ./บ.สยาม
แม็คโคร จ.(มหาชน)

บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ./บ.สยาม
แม็คโคร จ.(มหาชน)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070215 16/7/2561

20 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม 1 งาน 460.00 460.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070250 20/7/2561

21 ขออนุมัติจัดเช่าระบบเสียงและแสง จ านวน 2 งาน 62,000.00 62,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์  เจิมจรุง นายจิรโรจน์  เจิมจรุง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070251 20/7/2561

22 ขออนุมัติจัดจ้างผลิตวิดีโอในการแสดงคอนเสิร์ต
ปฐมนิเทศ นิสิตใหม่ จ านวน 1 งาน

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง สุธาศินี  บุญเกาะ สุธาศินี  บุญเกาะ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070253 20/7/2561

23 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุประปาจ านวน 5 ชนิด 165.00 165.00 เฉพาะเจาะจง ไถ่เส็ง ไถ่เส็ง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070288 23/7/2561

24 ขออนุมัติจัดจ้างตกแต่งเวที จ านวน 1 งาน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมณี  เทพปฏิมาพร นางมณี  เทพปฏิมาพร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070281 23/7/2561

25 ขออนุมัติจัดเช่ารถขนอุปกรณ์การแสดง จ านวน 1 งาน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอ านวย  อินทร์เถ่ือน นางสาวอ านวย  อินทร์เถ่ือน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070282 23/7/2561

26 ขออนุมัติจัดเช่าชุดนักแสดง จ านวน 1 งาน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมณี  เทพปฏิมาพร นางมณี  เทพปฏิมาพร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070280 23/7/2561

27 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4 เคร่ือง 3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070291 24/7/2561

28 ขอความเห็นชอบเสนอค่าเข้าเล่มสันกาวไม่เคลือบ
เอกสารประกอบการช้ีแจง

6,000.00           6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070115 10/7/2561

หนา้ 2



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

29 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล ขนาด 1300x300 cm 
จ านวน 1 ป้าย

5,400.00           5,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอลังการ ภูมิศิลป์ ร้านอลังการ ภูมิศิลป์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070313 25/7/2561

30 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จ านวน 
300 รีม

32,400.00 32,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060098 2/7/2561

31 จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ามอเตอร์ไฟฟ้า และสว่านโรตาร่ี 33,700.00 33,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตน์วัสดุ หจก.วรรณรัตน์วัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060057 2/7/2561

32 จัดซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมแซมอาคารสถานท่ีบริเวณห้องน้ า
โรงยิม , ห้องน้ าสระว่ายน้ า , ลานจอดรถศูนย์กิจกรรม
นิสิต จ านวน 15 รายการ

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตน์วัสดุ หจก.วรรณรัตน์วัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060051 2/7/2561

33 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับซ่อมแซมห้องพักช้ัน 5 ห้อง 
507 อาคารท่่ีพักบุคลากร และร้ัวก้ันแนวถนนบ้างพักวิล
ล่า A จ านวน 5 รายการ

32,245.00 32,245.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตน์วัสดุ หจก.วรรณรัตน์วัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060053 2/7/2561

34 จ้างเหมาซักชุดเคร่ืองนอนห้องพักรับรองแขก (บ้านพัก
วิลล่า โซน B) จ านวน 60 ชุด

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลีลาวดี ค าหนัก น.ส.ลีลาวดี ค าหนัก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060060 2/7/2561

35 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้รับรองแขกห้องพักอาคารท่ีพัก
บุคลากร ช้ัน 8 และบ้านพักรับรอง จ านวน 4 รายการ

6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060061 2/7/2561

36 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP CE285A จ านวน 4 กล่อง 
และ HP CE505A จ านวน 2 กล่อง ส าหรับใช้พิมพ์งาน
ในห้องงานแผนและทรัพย์สิน

16,260.00 16,260.00 เฉพาะเจาะจง อิสเทิร์น เซอร์วิส อิสเทิร์น เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060048 2/7/2561

37 จัดซ้ือผ้าสีทอง และผ้าสีเทา เพ่ือใช้ส าหรับคลุมโต๊ะ
ประชุมและใช้ส าหรับงานพิธีการต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัย

5,760.00 5,760.00 เฉพาะเจาะจง วายทีเค วายทีเค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060059 2/7/2561

38 จัดซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมแซมหอพักนิสิต มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จ านวน 18 รายการ

48,280.00 48,280.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตน์วัสดุ หจก.วรรณรัตน์วัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060074 2/7/2561

หนา้ 3



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

39 ซ่อมมอเตอร์พัดลม เปล่ียนถ่าน เปล่ียนลูกปืนมอเตอร์
พัดลมใหม่ และเปล่ียนหลอดไฟตา H4 แท้ รถยนต์
หมายเลขทะเบียน 40-0201 จบ

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยไดนาโม ร้านน้อยไดนาโม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060095 3/7/2561

40 จัดซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมแซมหอพักนิสิต มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จ านวน 7 รายการ

34,120.00 34,120.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ ตันชัย นายอภิชาติ ตันชัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060073 3/7/2561

41 จัดซ้ือแผ่นโฟมว่ายน้ า จ านวน 20 แผ่น 4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.โอ.สปอร์ต ร้านพี.โอ.สปอร์ต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060071 3/7/2561

42 จ้างเหมายานพาหนะ วันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061070018 3/7/2561

43 จ้างล้าง อัด ฉีด รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 2768 จบ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นพพลยางยนต์ นพพลยางยนต์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060058 3/7/2561

44 จ้างพิมพ์คูปองสระว่ายน้ า และบัตรประจ าตัวสมาชิก
สระว่ายน้ า

29,750.00 29,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นฉบับ ร้านต้นฉบับ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060050 3/7/2561

45 เปล่ียนไส้กรองและหลอด UV 6 W เคร่ืองกรองน้ า 
อาคารท่ีพักบุคลากร หมายเลขครุภัณฑ์
610900101000001

2,940.00 2,940.00 เฉพาะเจาะจง วอเตอร์คลีน วอเตอร์คลีน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060072 3/7/2561

46 เปล่ียนไฟท้ายใหม่พร้อมเดินสายไฟท้าย และท าระบบไฟ
ใหม่ท้ังคัน (รถยนต์หมายเลขทะเบียน 40-0209 จบ)

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยไดนาโม ร้านน้อยไดนาโม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060094 3/7/2561

47 เปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต์หมายเลขทะเบียน 40-0201 จบ 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยไดนาโม ร้านน้อยไดนาโม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060093 3/7/2561

48 เติมน้ ายาแอร์ 2 ตู้ พร้อมเปล่ียนหลอดไฟเบรค ไฟเล้ียว 
(หลอดใหญ่แท้) รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1987 จบ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยไดนาโม ร้านน้อยไดนาโม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060092 3/7/2561

หนา้ 4



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

49 จ้างเหมายานพาหนะ วันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061070019 4/7/2561

50 จ้างท าเอกสารประกอบการประชุม และป้ายโครงการ 
ส าหรับใช้ในโครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2561

7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ โรงพิมพ์จิรเมธ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061070026 9/7/2561

51 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในโครงการประชุม
ผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยาก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยาก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061070025 9/7/2561

52 ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง เหลืองจันท์นิวส์ เหลืองจันท์นิวส์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061070047 10/7/2561

53 จัดซ้ือวัสดุตกแต่งสถานท่ี ส าหรับใช้ในการจัดโครงการ
ห้องสมุดน้ีเพ่ือน้อง คร้ังท่ี 4

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฆษิตวิทยา ร้านโฆษิตวิทยา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061070037 10/7/2561

54 วัสดุจัดกิจกรรม ส าหรับใช้ในการจัดโครงการห้องสมุดน้ี
เพ่ือน้อง คร้ังท่ี 4

64,500.00 64,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฆษิตวิทยา,บจก.อมรจันทบุรี ร้านโฆษิตวิทยา,บจก.อมรจันทบุรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061070039 10/7/2561

55 วัสดุประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการ ส าหรับใช้ใน
การจัดโครงการห้องสมุดน้ีเพ่ือน้อง คร้ังท่ี 4

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิงค์ 2554 ร้านอิงค์ 2555 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061070038 10/7/2561

56 รายงานขอความเห็นชอบการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 
จ านวน 25 รายการ ส าหรับใช้งานในงานบริการวิชาการ

9,301.00 9,301.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061070050 11/7/2561

57 ซ่อมแซมเบาะน่ังด้านหลังรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 
2768 จบ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ประสิทธ์ิท าเบาะ ประสิทธ์ิท าเบาะ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060091 11/7/2561

58 จัดซ้ือพลาสติกเคลือบบัตร A4 จ านวน 2 ห่อ 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061050037 11/7/2561

หนา้ 5



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

59 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ Epson L550 ชนิดเติม จ านวน 8
 ขวด (สีด า,สีเหลือง,สีแดง,สีน้ าเงิน)

2,240.00 2,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061020062 11/7/2561

60 รายงานขอความเห็นชอบการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 
จ านวน 17 รายการ ส าหรับใช้งานในงานสารบรรณและ
ธุรการ

9,034.00 9,034.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061070056 12/7/2561

61 จัดซ้ือธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ร.10 3,960.00 3,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061070062 13/7/2561

62 จัดซ้ือเทียนพรรษา ดอกไม้ตกแต่งรถขบวนแห่ และวัสดุ
ตกแต่งรถขบวนแห่ ส าหรับใช้ในการจัดโครงการแห่
เทียนพรรษา

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061070058 13/7/2561

63 เช่าชุดไทย และจ้างแต่งหน้าท าผม ส าหรับใช้ในการจัด
โครงการแห่เทียนพรรษา

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณนิด ร้านคุณนิด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061070059 13/7/2561

64 พระบรมฉายาลักษณ์ ร. 10 ขนาด 60 x 120 ซม. 
พร้อมตีขอบกรอบไม้

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิงค์ 2554 ร้านอิงค์ 2555 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061070061 13/7/2561

65 จ้างเหมาเปล่ียนช่องลมห้องน้ า , เปล่ียนวงกบช่องชาร์ป 
และเปล่ียนวงกบหน้าต่างห้องพัก ของหอพักนิสิต 3

43,200.00 43,200.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ์ นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060052 16/7/2561

66 จ้างปรับปรุงอาคารหอพักนิสิต 3 502,900.00 502,900.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอก เอ็นจิเนียร่ิง 
เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอก เอ็นจิเนียร่ิง
 เซอร์วิส

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061070064 16/7/2561

67 จัดซ้ือของท่ีระลึกส าหรับมอบให้วิทยากรท่ีมาให้ความรู้
ในโครงการ ''การให้ความรู้เร่ืองการออม''

440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าตราสินค้ามหาวิทยาลัย ร้านค้าตราสินค้ามหาวิทยาลัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061070067 17/7/2561

68 จ้างเหมายานพาหนะ ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา
เขตจันทบุรี - มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันท่ี 19
 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

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

PR0208061070070 18/7/2561

หนา้ 6



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

69 จ้างเหมายานพาหนะ ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา
เขตจันทบุรี - มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันท่ี 20
 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

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

PR0208061070072 18/7/2561

70 รายงานขอความเห็นชอบการจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP
 CE285A จ านวน 4 กล่อง ส าหรับใช้งานในหน่วย
การเงินและพัสดุ

9,960.00 9,960.00 เฉพาะเจาะจง อิสเทิร์น เซอร์วิส อิสเทิร์น เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061070085 24/7/2561

71 หน่วยจัดเก็บข้อมูล SSD 120GB SATA3 ส าหรับใช้กับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 
541500301000799 , 541500301000800 , 
541500301000802 , 541500301000803 , 
541500301000810 , 541500301000811

16,740.00 16,740.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส คลินิก คอม โดย เนส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060102 24/7/2561

72 รายงานขอความเห็นชอบการจัดซ้ือพวงมาลาดอกไม้สด 
ส าหรับใช้ในงานรัฐพิธี ''วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช''

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

PR0208061070086 24/7/2561

73 จัดซ้ือข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เพ่ือใช้ในการ
จัดกิจกรรมเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางทิพยา ภาคสุข นางทิพยา ภาคสุข มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061070087 24/7/2561

74 รายงานขอความเห็นชอบการจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 
125A จ านวน 3 กล่อง ส าหรับใช้งานในหน่วยสารบรรณ
และธุรการ

8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061070091 26/7/2561

75 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจาก
เคร่ืองถ่ายเอกสารงานเอกสารต่างๆภายในกองบริหาร
วิทยาเขตสระแก้ว

6,020.53 6,020.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061070001 2/7/2018

76 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุในงานภาคสนาม 6,928.25 6,928.25 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า แสงทิพย์การไฟฟ้า คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061070011 9/7/2018

77 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าเข้าเล่มรายงานโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตและวันนัดพบผู้ปกครอง ประจ าปี
การศึกษา 2561 ในวันท่ี 3 สิงหาคม 2561

270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสาร ไทยแก้ว ศูนย์ถ่ายเอกสาร ไทยแก้ว บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061070017 10/7/2018

หนา้ 7



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

78 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าของท่ีระลึก โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการเขียนรายงานตนเองตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
ในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา ผิวนวล นางสุกัญญา ผิวนวล คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061070018 10/7/2018

79 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตและวันนัดพบผู้ปกครอง ประจ าปีการศึกษา 2561 
ในวันท่ี 3 สิงหาคม 2561

11,855.00 11,855.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี.พี. เพ่ือนนักเรียน,ล้าน
แชมป์อิงค์เจ็ท

ร้าน บี.พี. เพ่ือนนักเรียน,ล้าน
แชมป์อิงค์เจ็ท

คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061070016 10/7/2018

80 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ 4,084.00 4,084.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061070020 13/7/2018

81 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าป้ายไวนิล เน่ืองในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวันท่ี
 28 กรกฎาคม 2561

1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท จ ากัด บริษัท ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท จ ากัด บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061070021 16/7/2018

82 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ จ านวน 9 รายการ 3,587.00 3,587.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061070022 16/7/2018

83 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างชาร์ตแบตเตอร่ี 
จ านวน 7 ลูก

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลิตไดนาโมและร้านวัฒนา
แบตเตอร่ี

ร้านลิตไดนาโมและร้านวัฒนา
แบตเตอร่ี

บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061070024 23/7/2018

84 ขอนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ(สีสเปร) จ านวน 3 
กระป๋อง

128.40 128.40 เฉพาะเจาะจง
ร้านแสงทิพย์การไฟฟ้า ร้านแสงทิพย์การไฟฟ้า

คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061070027 25/7/2018

85 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ จ านวน 5 รายการ 1,347.00 1,347.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีเรือนเคร่ืองเขียน ร้าน ศรีเรือนเคร่ืองเขียน คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061070025 25/7/2018

86 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ(ปุ๋ย) จ านวน 1 
กระสอบ

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประสพผลการเกษตร ร้านประสพผลการเกษตร คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061070026 25/7/2018

87 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร 
จ ากัด

คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061070028 26/7/2018

88 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ(ผ้าต่วนสีฟ้า จ านวน 
60 หลา)

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061070035 31/7/2018

89 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่ากุจแจ จ านวน 76 ดอก 2,280.00 2,280.00 เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์ บุญประสิทธ์ิ นายมานิตย์ บุญประสิทธ์ิ บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061070034 31/7/2018

หนา้ 8



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

90 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างท าตรายาง จ านวน 2
 อัน

360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061070037 31/7/2018

91 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างท าป้ายไวนิลขนาด 
0.80*0.60 เมตร จ านวน 4 ป้าย และป้ายไวนิลขนาด 
0.50*1.00 เมตร จ านวน 1 ป้าย

434.00 434.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061070036 31/7/2018

92 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 9,309.00 9,309.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061070005 3/7/2561

93 ซ้ือวัสดุ จ านวน 3 ชนิด 2,220.00 2,220.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061070004 3/7/2561

94 ซ้ือวัสดุ 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061070001 10/7/2561

95 จัดซ้ือวัสดุ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061070015 10/7/2561

96 ซ้ือวัสดุ 41,775.00 41,775.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061070002 12/7/2561

97 จัดซ้ือเก้าอ้ีพลาสติก 91,200.00 91,200.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061070003 18/7/2561

98 ซ้ือวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมผู้น านิสิตหอพัก และ
บุคลากรหอพัก ปีการศึกษา 2561

3,223.00 3,223.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ. ประภัสสร ร้าน ศ. ประภัสสร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061070026 19/7/2561

99 ซ้ือวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมผู้น านิสิตหอพักและ
บุคลากรหอพัก ปีการศึกษา 2561

3,457.00 3,457.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ร้านบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061070025 19/7/2561

หนา้ 9



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

100 เช่าเต็นท์ ในโครงการแรกพบนิสิตหอพัก ประจ าปี
การศึกษา 2561

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  เท่งเจียว นายสุเทพ  เท่งเจียว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061070027 20/7/2561

101 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 ชนิด 3,283.44 3,283.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061070035 25/7/2561

102 จ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน และปลอกหมอน 1,439.00 1,439.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061070036 25/7/2561

103 จ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม 4,492.00 4,492.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061070034 25/7/2561

104 จ้างจัดท าป้ายไวนิล พร้อมขาต้ัง 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส  วัฒนศิริ นายจักรกริส  วัฒนศิริ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061070033 25/7/2561

105 จัดซ้ือน้ าด่ืม 19,092.00 19,092.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธีรานุช ถ่ินกาญจน์ นางสาวธีรานุช ถ่ินกาญจน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061070004 26/7/2561

106 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (โครงการสัมมนา
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์และภาควิชารัฐศาสตร์ ณ 
จังหวัดจันทบุรี วันท่ี 29-30 มิถุนายน 2561)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัณฑิต  ชูเก้ือ             ราคา
เสนอ 9,000 บาท

นายบัณฑิต  ชูเก้ือ            ราคา
จ้าง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061070008 3/7/2561

107 ขออนุมัติจ้างท ากระดาษเขียนตอบของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน 
เพรส แอนด์ ซัพพลาย           
ราคาเสนอ 64,200 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน 
เพรส แอนด์ ซัพพลาย   ราคาจ้าง
 64,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061070001 4/7/2561

108 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือนโยบายสาธารณะและความ
ม่ันคงแห่งชาติ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย                  ราคา
เสนอ 2,750 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย             ราคาซ้ือ 
2,750 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061070016 10/7/2561

109 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษา รถตู้ปรับอากาศ ฮท 
275 กรุงเทพมหานคร

3,050.00 3,050.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้อมเจริญยนต์   
                          ราคาเสนอ 
3,050 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้อมเจริญยนต์  
                           ราคาจ้าง 
3,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061070017 10/7/2561

หนา้ 10



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

110 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด
และทฤษฎี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

2,310.00 2,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด ราคา
เสนอ 2,310 บาท

บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัดราคา
ซ้ือ 2,310 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061070015 10/7/2561

111 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ท่ีระลึก (โครงการสนับสนุน
บุคลากรภาควิชานิติศาสตร์เพ่ือพัฒนาศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศ ประจ าปีการศึกษา 2560) ณ จังหวัดเพชรบุรี 
วันท่ี 16-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา    
                          ราคาเสนอ 
1,440 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา  
                        ราคาซ้ือ 
1,440 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061070029 11/7/2561

112 ขออนุมัติจ้างเหมาค่าเช่ารถตู้ (โครงการสนับสนุน
บุคลากรภาควิานิติสาสตร์เพ่ือพัฒนาศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศ ประจ าปีการศึกษา 2560) ณ จังหวัดเพชรบุรี 
วันท่ี 16-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม              ราคา
เสนอ 7,000 บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม     ราคาจ้าง 
7,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061070030 11/7/2561

113 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ Hp PB-05A คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป  
                          ราคาเสนอ 
6,420 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป 
                        ราคาซ้ือ 
6,420 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061070035 12/7/2561

114 ขออนุมัติจัดซ้ือแบตเตอร่ีและน้ ากล่ัน (เคร่ืองป่ันไฟฟ้า
ส ารอง Generator)

5,760.00 5,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชุนหลีแบตเตอร่ี             ราคา
เสนอ 5,760 บาท

ร้านชุนหลีแบตเตอร่ี         ราคา
ซ้ือ 5,710 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061070078 19/7/2561

115 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนสิงหาคม
 พ.ศ. 2561

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ        ราคา
เสนอ 11,000 บาท

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ ราคาจ้าง 
11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061070091 20/7/2561

116 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
เสนอ 10,000 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ 
ราคาจ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061070092 20/7/2561

117 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองไทยธรรม และเทียนพรรษา  
(โครงการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรม : ถวายเทียนพรรษา 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าปี 2561 ในวันท่ี 
24 ก.ค. 2561 ณ วัดใหม่เเกตุงาม จ.ชลบุรี)

4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์       ราคา
เสนอ 4,300 บาท

ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์ ราคาซ้ือ 
4,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061070093 20/7/2561

118 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ.
 2561

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

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคา
จ้าง 10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061070089 20/7/2561

หนา้ 11



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

119 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคลของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ.
 2561

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ      ราคา
เสนอ 11,000 บาท

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ ราคา
จ้าง 11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061070088 20/7/2561

120 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา  แก้วแหวน       ราคา
เสนอ 11,000 บาท

นายบูรพา  แก้วแหวน       ราคา
จ้าง 11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061070090 20/7/2561

121 ขออนุมัติจัดซ้ือพวงมาลา (ดอกไม้สด) (งานวันรพี 61 ใน
วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์            ราคา
เสนอ 2,000 บาท

ร้านดอกไม้เจียมจิตต์     ราคาซ้ือ 
2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061070094 26/7/2561

122 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 (โครงการพัฒนาทักษะ
สารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี:การใช้ไมโครซอฟท์
ออฟฟิศข้ันสูง วันท่ี 31 ก.ค.-1 ส.ค. 61 ณ Pol-Low 
301)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
เสนอ 3,633.60 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ 
ราคาจ้าง 3,633.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061070099 26/7/2561

123 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (งานรพี 61 วันท่ี 7
 สิงหาคม พ.ศ. 2561)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษฎา ศรีส าอางค์ ราคา
เสนอ 10,000 บาท

นางสาวเจษฎา ศรีส าอางค์ ราคา
จ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061070002 26/7/2561

124 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าหนังสือแนะน านิสิตใหม่คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ณ หอประชุมธ ารงบัวศรี ห้อง 
201 วันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

76,500.00 76,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์  เพ็ชรบ ารุง       ราคา
เสนอ 76,500 บาท

นายสมบูรณ์  เพ็ชรบ ารุง ราคาจ้าง
 76,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061070003 31/7/2561

125 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 127,400.00 127,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนร าลึก ร้านบางแสนร าลึก เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061070001 2/7/2561

126 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070044 2/7/2561

127 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุ 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทวีโชคชัยสโตร์ ร้านทวีโชคชัยสโตร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070027 2/7/2561

128 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือเคร่ืองไทยธรรม จ านวน 9 ชุด 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070006 2/7/2561

129 ขอความเห็นชอบเสนอค่าซักผ้าปูรองน่ังพระสงฆ์ ผ้าขาว
ปูกล่องไม้ และผ้าระบายตกแต่งกล่องไม้ จ านวน 1 ชุด

920.00 920.00 เฉพาะเจาะจง คุณอร ซักรีด คุณอร ซักรีด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070008 2/7/2561

หนา้ 12



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

130 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  เท่งเจียว นายสุเทพ  เท่งเจียว เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070049 2/7/2561

131 ขอความเห็นชอบเสนอจัดจ้างท าป้ายไวนิล 3,540.00 3,540.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070026 2/7/2561

132 ขอความเห็นชอบเสนอค่าพวงมาลัยถวายพระ และค่า
ดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา

3,850.00 3,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Kalaya Florist ร้าน Kalaya Florist เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070007 2/7/2561

133 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนร าลึก ร้านบางแสนร าลึก เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070041 2/7/2561

134 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จัดจ้าง 14,940.00 14,940.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070014 3/7/2561

135 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง นายเสนอ ชัยสิทธ์ิ นายเสนอ ชัยสิทธ์ิ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070023 4/7/2561

136 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ (โครงการสัมมนา
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์และภาควิชารัฐศาสตร์ ณ 
จังหวัดจันทบุรี วันท่ี 29-30 มิถุนายน 2561)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัณฑิต  ชูเก้ือ             ราคา
เสนอ 9,000 บาท

นายบัณฑิต  ชูเก้ือ            ราคา
จ้าง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061070008 3/7/2561

137 ขออนุมัติจ้างท ากระดาษเขียนตอบของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน 
เพรส แอนด์ ซัพพลาย           
ราคาเสนอ 64,200 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน 
เพรส แอนด์ ซัพพลาย   ราคาจ้าง
 64,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061070001 4/7/2561

138 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือนโยบายสาธารณะและความ
ม่ันคงแห่งชาติ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย                  ราคา
เสนอ 2,750 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย             ราคาซ้ือ 
2,750 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061070016 10/7/2561

139 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษา รถตู้ปรับอากาศ ฮท 
275 กรุงเทพมหานคร

3,050.00 3,050.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้อมเจริญยนต์   
                          ราคาเสนอ 
3,050 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้อมเจริญยนต์  
                           ราคาจ้าง 
3,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061070017 10/7/2561

140 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด
และทฤษฎี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

2,310.00 2,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด ราคา
เสนอ 2,310 บาท

บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัดราคา
ซ้ือ 2,310 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061070015 10/7/2561

หนา้ 13



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

141 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ท่ีระลึก (โครงการสนับสนุน
บุคลากรภาควิชานิติศาสตร์เพ่ือพัฒนาศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศ ประจ าปีการศึกษา 2560) ณ จังหวัดเพชรบุรี 
วันท่ี 16-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา    
                          ราคาเสนอ 
1,440 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา  
                        ราคาซ้ือ 
1,440 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061070029 11/7/2561

142 ขออนุมัติจ้างเหมาค่าเช่ารถตู้ (โครงการสนับสนุน
บุคลากรภาควิานิติสาสตร์เพ่ือพัฒนาศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศ ประจ าปีการศึกษา 2560) ณ จังหวัดเพชรบุรี 
วันท่ี 16-17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม              ราคา
เสนอ 7,000 บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม     ราคาจ้าง 
7,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061070030 11/7/2561

143 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ Hp PB-05A คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป  
                          ราคาเสนอ 
6,420 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป 
                        ราคาซ้ือ 
6,420 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061070035 12/7/2561

144 ขออนุมัติจัดซ้ือแบตเตอร่ีและน้ ากล่ัน (เคร่ืองป่ันไฟฟ้า
ส ารอง Generator)

5,760.00 5,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชุนหลีแบตเตอร่ี             ราคา
เสนอ 5,760 บาท

ร้านชุนหลีแบตเตอร่ี         ราคา
ซ้ือ 5,710 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061070078 19/7/2561

145 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์
ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนสิงหาคม
 พ.ศ. 2561

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ        ราคา
เสนอ 11,000 บาท

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ ราคาจ้าง 
11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061070091 20/7/2561

146 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
เสนอ 10,000 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ 
ราคาจ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061070092 20/7/2561

147 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองไทยธรรม และเทียนพรรษา  
(โครงการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรม : ถวายเทียนพรรษา 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าปี 2561 ในวันท่ี 
24 ก.ค. 2561 ณ วัดใหม่เเกตุงาม จ.ชลบุรี)

4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์       ราคา
เสนอ 4,300 บาท

ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์ ราคาซ้ือ 
4,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061070093 20/7/2561

148 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ.
 2561

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

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคา
จ้าง 10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061070089 20/7/2561

149 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคลของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ.
 2561

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ      ราคา
เสนอ 11,000 บาท

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ ราคา
จ้าง 11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061070088 20/7/2561

หนา้ 14



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

150 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา  แก้วแหวน       ราคา
เสนอ 11,000 บาท

นายบูรพา  แก้วแหวน       ราคา
จ้าง 11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061070090 20/7/2561

151 ขออนุมัติจัดซ้ือพวงมาลา (ดอกไม้สด) (งานวันรพี 61 ใน
วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์            ราคา
เสนอ 2,000 บาท

ร้านดอกไม้เจียมจิตต์     ราคาซ้ือ 
2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061070094 26/7/2561

152 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 (โครงการพัฒนาทักษะ
สารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี:การใช้ไมโครซอฟท์
ออฟฟิศข้ันสูง วันท่ี 31 ก.ค.-1 ส.ค. 61 ณ Pol-Low 
301)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
เสนอ 3,633.60 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ 
ราคาจ้าง 3,633.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061070099 26/7/2561

153 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (งานรพี 61 วันท่ี 7
 สิงหาคม พ.ศ. 2561)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษฎา ศรีส าอางค์ ราคา
เสนอ 10,000 บาท

นางสาวเจษฎา ศรีส าอางค์ ราคา
จ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061070002 26/7/2561

154 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าหนังสือแนะน านิสิตใหม่คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ณ หอประชุมธ ารงบัวศรี ห้อง 
201 วันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

76,500.00 76,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์  เพ็ชรบ ารุง       ราคา
เสนอ 76,500 บาท

นายสมบูรณ์  เพ็ชรบ ารุง ราคาจ้าง
 76,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061070003 31/7/2561

155 ขอเช่ารถตู้ รับคณะเดินทางเข้าร่วมโครงการสัมมนา
นานาชาติเกาหลี

2,000.00           2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ คิดดี นายโสภณ คิดดี มีบริการท่ีดีตรงกับความต้องการ PR0500061070016 2/7/2561

156 ขอเช่ารถปรับอากาศ 1 ช้ัน โครงการศึกษาดูงานของ
นิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์

8,000.00           8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด มีบริการท่ีดีตรงกับความต้องการ PR0500061070015 2/7/2561

157 ขอจ้างเหมาบริการรถตู้โครงการศึกษาดูงาน 14,000.00 เฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังน้ี รายละเอียดดังน้ี PR0500061070014 2/7/2561

158 3.1 จ้างเช่ารถตู้ 5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ คิดดี นายโสภณ คิดดี มีบริการท่ีดีตรงกับความต้องการ PR0500061070014 2/7/2561

159 3.2 จ้างเช่ารถตู้ 9,000.00           9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด มีบริการท่ีดีตรงกับความต้องการ PR0500061070014 2/7/2561

160 ขอซ้ือนาฬิกาแขวนผนัง 28,800.00         28,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 
จ ากัด (มหาชน)

สินค้ามีคุณภาพ ราคาถูก PO0500061070001 4/7/2561

161 ขอจัดซ้ือป้ายไวนิลและจ้างถ่ายเอกสาร 1,450.00           1,450.00 เฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังน้ี รายละเอียดดังน้ี PR0500061070041 6/7/2561

หนา้ 15



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

162 6.1 ป้ายไวนิล 650.00             650.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค  ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค  ฤทธ์ิรุ่งอรุณ ท างานได้คุณภาพและมีมาตรฐาน PR0500061070041 6/7/2561

163 6.2 ค่าถ่ายเอกสาร 800.00             800.00 เฉพาะเจาะจง นายธชาดล  ภัทรวิไลโชค นายธชาดล  ภัทรวิไลโชค ท างานได้คุณภาพและมีมาตรฐาน PR0500061070041 6/7/2561

164 ขอเช่ารถตู้จ านวน 1 คัน 2,000.00           2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ คิดดี นายโสภณ คิดดี มีบริการท่ีดีตรงกับความต้องการ PR0500061070042 6/7/2561

165 ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อ CANON รุ่น IR7095 74,900.00         74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ี
เออร์ จ ากัด

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ี
เออร์ จ ากัด

เป็นบริษัทท่ีมีคุณภาพ PO0500061070002 11/7/2561

166 ขอจ้างท าไวนิลและซ้ือของท่ีระลึก 1,150.00           1,150.00 เฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังน้ี รายละเอียดดังน้ี PR0500061070044 10/7/2561

167 9.1 ป้ายไวนิล 650.00             650.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค  ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค  ฤทธ์ิรุ่งอรุณ ท างานได้คุณภาพ PR0500061070044 10/7/2561

168 9.2 ของท่ีระลึก 500.00             500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ร้านมารดา มีสินค้าท่ีสะอาด รสชาติดี PR0500061070044 10/7/2561

169 ขอจ้างปรับปรุงสารสนเทศ(ระบบสารสนเทศของภาควิา
สังคมวิทยา)

150,000.00       150,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส่ือน าศึกษา ร้านส่ือน าศึกษา มีบริการท่ีดีตรงกับความต้องการ PO0500061070003 13/7/2561

170 ขอซ้ือเส้ือโปโล 8,400.00           8,400.00 เฉพาะเจาะจง นานาปัก นานาปัก มีสินค้าตรงกับความต้องการ PR0500061070067 17/7/2561

171 ขอจ้างเหมายานพาหนะ(รถตู้ปรับอากาศ) 5,600.00           5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ มีบริการท่ีดีตรงกับความต้องการ PR0500061070068 17/7/2561

172 ขอจ้างท าป้ายไวนิลซ้ือปากกาและซ้ือของท่ีระลึก 3,350.00           3,350.00 เฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังน้ี รายละเอียดดังน้ี PR0500061070080 23/7/2561

173 ป้ายไวนิล 650.00             650.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค  ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค  ฤทธ์ิรุ่งอรุณ ท างานได้คุณภาพ PR0500061070080 23/7/2561

174 จัดซ้ือปากกา 1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500061070080 23/7/2561

175 ของท่ีระลึก 1,200.00           1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคถาวร (แป้น) ร้านโชคถาวร (แป้น) มีสินค้าท่ีมีคุณภาพตรงกับความ
ต้องการ

PR0500061070080 23/7/2561

176 ขอจ้างท าไวนิล,จัดท าเอกสาร,จัดท าเกียรติบัตร,ช่อ
ดอกไม้ติดหน้าอก,จัดดอกไม้ตกแต่งสถานท่ี,ซ้ือแฟ้ม
เอกสาร,ปากกา

25,510.00         25,510.00 เฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังน้ี รายละเอียดดังน้ี PR0500061070084 23/7/2561

หนา้ 16



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

177 ป้ายไวนิล 9,000.00           9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมบูรณ์พัฒนา สเตนเลส 
(1999) จ ากัด

บริษัท สมบูรณ์พัฒนา สเตนเลส 
(1999) จ ากัด

มีบริการท่ีดีตรงกับความต้องการ PR0500061070084 23/7/2561

178 จัดท าเอกสาร 4,500.00           4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี มีบริการท่ีดีตรงกับความต้องการ PR0500061070084 23/7/2561

179 ดท าเกรียรติบัตร 2,200.00           2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี มีบริการท่ีดีตรงกับความต้องการ PR0500061070084 23/7/2561

180 จัดซ้ือช่อดอกไม้ติดหน้าอก 60.00               60.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรรณไม้ ร้านพรรณไม้ มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500061070084 23/7/2561

181 จัดดอกไม้ตกแต่งสถานท่ี 4,500.00           4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรรณไม้ ร้านพรรณไม้ มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500061070084 23/7/2561

182 จัดซ้ือแฟ้มเอกสาร 3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500061070084 23/7/2561

183 จัดซ้ือปากกา 2,250.00           2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PR0500061070084 23/7/2561

184 ขอเช่ารถบัสปรับอากาศ 39,000.00         39,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ คิดดี นายโสภณ คิดดี มีบริการท่ีดีตรงกับความต้องการ PO0500061070005 24/7/2561

185 ขอถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ทางด้านเศรษฐศาสตร์

10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธชาดล ภัทรวิไลโชค นายธชาดล ภัทรวิไลโชค มีบริการท่ีดีตรงกับความต้องการ PR0500061070081 23/7/2561

186 ขอถ่ายเอกสารและเข้าเล่มโครงการน าเสนอของนิสิตใน
รายวิชาภาคนิพนธ์และวิทยานิพนธ์

5,800.00           5,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ มีบริการท่ีดีตรงกับความต้องการ PR0500061070083 23/7/2561

187 ขอซ้ือชุดของท่ีระลึก premium 26,000.00         26,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเขต ทองพิทักษ์ นายเขต ทองพิทักษ์ เป็นบริษัทท่ีมีคุณภาพ PO0500061070004 24/7/2561

188 ขอจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานการประเมินตนเอง 7,200.00           7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายธชาดล ภัทรวิไลโชค นายธชาดล ภัทรวิไลโชค มีบริการท่ีดีตรงกับความต้องการ PR0500061070087 23/7/2561

189 ขอจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนา 180.00             180.00 เฉพาะเจาะจง นายธชาดล ภัทรวิไลโชค นายธชาดล ภัทรวิไลโชค มีบริการท่ีดีตรงกับความต้องการ PR0500061070082 23/7/2561

190 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรพรรณ สุทธิเรือง 
6,000.00

นางสาวแพรพรรณ สุทธิเรือง 
6,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070002 2/7/2561

191 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
6,771.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
6,771.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070003 2/7/2561

หนา้ 17



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

192 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 7,280.00 7,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด 
7,276.00

บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด 
7,276.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070001 2/7/2561

193 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 2,647.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
2,647.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070006 3/7/2561

194 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
1,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
1,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070007 3/7/2561

195 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

198,535.00 198,535.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค 198,535.00 นิวทาวน์ เทคนิค 198,535.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061070010 17/7/2561

196 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าวุฒิบัตร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 2,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 2,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070016 4/7/2561

197 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 2,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 2,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070012 4/7/2561

198 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 8,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 8,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070014 4/7/2561

199 ขออนุมัติซ้ือช่อดอกไม้ 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist 2,250.00 Kalaya Florist 2,250.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070009 4/7/2561

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
5,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070017 4/7/2561

201 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,928.97

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,928.97

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070013 4/7/2561

202 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการด าเนินโครงการฯ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
4,898.88

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
4,898.88

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070015 4/7/2561

203 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,450.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,450.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070010 4/7/2561

204 ขออนุมัติซ้ือแฟลชไดร์ฟ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
45,000.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
45,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061070002 4/7/2561

205 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมพ้ืนภายในห้องธุรการ 56,046.60 56,046.60 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 
56,046.60

หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 
56,046.60

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061070006 10/7/2561

206 ขออนุมัติซ้ืออาหารแห้ง 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 1,600.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 1,600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070038 6/7/2561

หนา้ 18



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

207 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
6,800.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
6,800.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070045 6/7/2561

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

PR0400061070043 6/7/2561

209 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าไวนิล 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 450.00 เอ็ม-เอส โฆษณา 450.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070047 9/7/2561

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070048 9/7/2561

211 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเช็ครถยนต์ตามอายุการใช้งาน 
และซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีเส่ือมสภาพ และอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นต้องเปล่ียนตามอายุการใช้งาน

11,860.00 11,860.00 เฉพาะเจาะจง จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 
11,860.00

จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 
11,860.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061070005 9/7/2561

212 ขออนุมัติซ้ือกระเป๋าผ้าและกระเป๋าใส่ดินสอ 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง คณิตา นทีทวีศักด์ิ 33,000.00 คณิตา นทีทวีศักด์ิ 33,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061070007 10/7/2561

213 ขออนุมัติซ้ือขนมไข่ 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ขนมไข่สอดไส้มีสุข บางแสน 200.00 ขนมไข่สอดไส้มีสุข บางแสน 
200.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070059 10/7/2561

214 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
2,000.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
2,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070057 10/7/2561

215 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 2,398.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
2,398.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070058 10/7/2561

216 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา 960.00

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา 960.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070060 10/7/2561

217 ขออนุมัติจัดท าสต๊ิกเกอร์ 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 350.00 เอ็ม-เอส โฆษณา 350.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070069 11/7/2561

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

PR0400061070070 11/7/2561

219 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 6,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 6,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070072 11/7/2561

220 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 22,170.00 22,170.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค 22,170.00 ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค 22,170.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061070008 11/7/2561

221 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
 (มหาชน) 300.00

บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน) 300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070074 11/7/2561

หนา้ 19



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

222 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
 (มหาชน) 300.00

บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน) 300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070075 11/7/2561

223 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 4,952.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 4,952.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070071 11/7/2561

224 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
 (มหาชน) 300.00

บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน) 300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070073 11/7/2561

225 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าบัตรเชิญ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง เอ็ม-เอส โฆษณา 500.00 เอ็ม-เอส โฆษณา 500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070080 12/7/2561

226 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดพิมพ์รูปท่ีระลึก 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง มาสเตอร์โฟโต้ 500.00 มาสเตอร์โฟโต้ 500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070083 12/7/2561

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

PR0400061070085 12/7/2561

228 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สุกัญญา จีนเมือง 1,000.00 สุกัญญา จีนเมือง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070086 12/7/2561

229 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.พร้ินช็อป 1,000.00 เอส.พี.พร้ินช็อป 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070090 12/7/2561

230 ขออนุมัติซ้ือหนังสือส าหรับการเรียนการสอน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 1,000.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070089 12/7/2561

231 ขออนุมัติซ้ือช่อดอกไม้ 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist 1,750.00 Kalaya Florist 1,750.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070081 12/7/2561

232 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
 (มหาชน) 300.00

บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน) 300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070079 12/7/2561

233 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด 300.00

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด 300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070084 12/7/2561

234 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตเอกสาร 300.00 ร้านบัณฑิตเอกสาร 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070087 12/7/2561

235 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070088 12/7/2561

236 ขออนุมัติซ้ือกรอบรูป 1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา 1,680.00

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา 1,680.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070082 12/7/2561

หนา้ 20



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

237 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
3,500.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
3,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070101 13/7/2561

238 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าเล่มสรุปรายงานโครงการฯ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 300.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070106 16/7/2561

239 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 6,000.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 6,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070107 16/7/2561

240 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด 
9,897.50

บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด 
9,897.50

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070105 16/7/2561

241 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
250.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
250.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070115 17/7/2561

242 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 2,744.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
2,744.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070127 17/7/2561

243 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070110 17/7/2561

244 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070111 17/7/2561

245 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070112 17/7/2561

246 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070113 17/7/2561

247 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 300.00 ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070114 17/7/2561

248 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด 300.00

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด 300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070116 17/7/2561

249 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070117 17/7/2561

250 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ 405.00 405.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 405.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 405.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070123 17/7/2561

251 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ 405.00 405.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ เซอร์วิส 
จ ากัด 405.00

บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ เซอร์วิส 
จ ากัด 405.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070124 17/7/2561

หนา้ 21



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

252 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 383.00 383.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณน์ เพียรพิทักษ์ 383.00 นายกิตติสัณน์ เพียรพิทักษ์ 383.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070122 17/7/2561

253 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 385.00 385.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 385.00 ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 385.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070121 17/7/2561

254 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สุกัญญา จีนเมือง 1,000.00 สุกัญญา จีนเมือง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070118 17/7/2561

255 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนการพิมพ์ 1,000.00 บางแสนการพิมพ์ 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070119 17/7/2561

256 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070120 17/7/2561

257 ขออนุมัติซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่และกรวยกระดาษ 24,822.93 24,822.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 24,822.93 บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 24,822.93 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061070011 17/7/2561

258 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 2,444.00 2,444.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
2,444.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
2,444.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070136 17/7/2561

259 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070109 17/7/2561

260 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 500.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070138 18/7/2561

261 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 500.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070137 18/7/2561

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

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070139 18/7/2561

263 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Big Tiger 250.00 ร้าน Big Tiger 250.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070142 19/7/2561

264 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
290.00

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
290.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070163 19/7/2561

265 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด 300.00

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด 300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070150 19/7/2561

266 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 50.00 50.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 50.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 50.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070140 19/7/2561

หนา้ 22



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

267 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตเอกสาร 300.00 ร้านบัณฑิตเอกสาร 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070146 19/7/2561

268 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 300.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070148 19/7/2561

269 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด 300.00

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด 300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070152 19/7/2561

270 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070154 19/7/2561

271 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070155 19/7/2561

272 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070158 19/7/2561

273 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070159 19/7/2561

274 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070160 19/7/2561

275 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
771.00

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
771.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070162 19/7/2561

276 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 1,520.00 1,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,518.00

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,518.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070161 19/7/2561

277 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 50.00 50.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
50.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
50.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070141 19/7/2561

278 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Big Tiger 250.00 ร้าน Big Tiger 250.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070144 19/7/2561

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

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
2,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070166 20/7/2561

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
3,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070164 20/7/2561

281 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
2,500.00

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด 
2,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070165 20/7/2561

หนา้ 23



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

282 ขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 4,492.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 4,492.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070168 23/7/2561

283 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 12,263.07 12,263.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
12,263.07

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
12,263.07

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061070012 23/7/2561

284 ขออนุมัติซ้ือวัสดุบ ารุงรักษาและท าความสะอาดรถยนต์ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 7,439.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 7,439.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070167 23/7/2561

285 ขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด
 (มหาชน) 7,225.00

บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน) 7,225.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070169 23/7/2561

286 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 3,780.00 3,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดีสทริ บิวช่ัน ซิส
เทม จ ากัด 3,036.00

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริ บิวช่ัน ซิส
เทม จ ากัด 3,036.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070171 24/7/2561

287 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนแก๊ส 395.00 ร้านบางแสนแก๊ส 395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070176 24/7/2561

288 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง ถาวรพัฒน์ 175.00 ถาวรพัฒน์ 175.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070189 24/7/2561

289 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,460.02 2,460.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
2,460.02

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
2,460.02

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070172 24/7/2561

290 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 108.00 108.00 เฉพาะเจาะจง สุกัญญา ตาลสังข์ 108.00 สุกัญญา ตาลสังข์ 108.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070179 24/7/2561

291 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 126.00 126.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 126.00 ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 126.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070178 24/7/2561

292 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง สุกัญญา จีนเมือง 240.00 สุกัญญา จีนเมือง 240.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070180 24/7/2561

293 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 412.00 412.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 412.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 412.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070177 24/7/2561

294 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง แอล เค ก๊อปป้ี 2 500.00 แอล เค ก๊อปป้ี 2 500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070184 24/7/2561

295 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 702.00 702.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณน์ เพียรพิทักษ์ 702.00 นายกิตติสัณน์ เพียรพิทักษ์ 702.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070181 24/7/2561

296 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง เอ็นเอ็น อีซ่ีปร้ิน 950.00 เอ็นเอ็น อีซ่ีปร้ิน 950.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070183 24/7/2561

หนา้ 24



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

297 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070182 24/7/2561

298 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070185 24/7/2561

299 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ปรีชาพาณิชย์ 1,000.00 ปรีชาพาณิชย์ 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070186 24/7/2561

300 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรพรรณ สุทธิเรือง 
1,000.00

นางสาวแพรพรรณ สุทธิเรือง 
1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070187 24/7/2561

301 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 22,859.10 22,859.10 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 22,859.10 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 22,859.10 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400061070013 24/7/2561

302 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 1,847.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
1,847.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070175 24/7/2561

303 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 6,890.00 6,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน) 6,890.00

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน) 6,890.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070173 24/7/2561

304 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ 567.00 567.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 567.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 567.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070191 25/7/2561

305 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ เซอร์วิส 
จ ากัด 1,000.00

บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ เซอร์วิส 
จ ากัด 1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070192 25/7/2561

306 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 1,000.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070193 25/7/2561

307 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 1,000.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070194 25/7/2561

308 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ เซอร์วิส 
จ ากัด 1,000.00

บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ เซอร์วิส 
จ ากัด 1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070195 25/7/2561

309 ขออนุมัติซ้ือแฟลชไดร์ฟ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
7,500.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
7,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070198 25/7/2561

310 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 433.00 433.00 เฉพาะเจาะจง สุกัญญา จีนเมือง 433.00 สุกัญญา จีนเมือง 433.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070190 25/7/2561

311 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 500.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070201 25/7/2561

หนา้ 25



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

312 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 7,260.00 7,260.00 เฉพาะเจาะจง นางนริศรา จันทร์ขาว 7,260.00 นางนริศรา จันทร์ขาว 7,260.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070196 25/7/2561

313 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 7,260.00 7,260.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐ
โภคิน 7,260.00

นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐ
โภคิน 7,260.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070197 25/7/2561

314 ขออนุมัติซ้ือปากกาลงนามส าหรับผู้บริหาร 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ ากัด 1,500.00 บริษัท บีทูเอส จ ากัด 1,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070199 25/7/2561

315 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 325.00 325.00 เฉพาะเจาะจง สุกัญญา จีนเมือง 325.00 สุกัญญา จีนเมือง 325.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400061070200 25/7/2561

316 ขออนุมัติซ่อมครุภัณฑ์ 3 รายการ 206,000.00 206,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จ ากัด บริษัท ลิมิเต็ด ซายน์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070013 16/7/2018

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

PR0600061070003 2/7/2018

318 วัสดุอ่ืน 9,569.00 9,569.00 เฉพาะเจาะจง ถนอม คูณวงศ์ ถนอม คูณวงศ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070009 3/7/2018

319 วัสดุอ่ืน 3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง นางพรภินันท์ นิธิโรจน์ชลิตา/บจก.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี

นางพรภินันท์ นิธิโรจน์ชลิตา/
บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070007 3/7/2018

320 ค่าเช่ารถตู้ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070006 3/7/2018

321 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070011 3/7/2018

322 ค่าถ่ายเอกสาร 9,248.00 9,248.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสาร 35 สต. ร้านถ่ายเอกสาร 35 สต. ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070010 3/7/2018

323 วัสดุอ่ืน 9,417.00 9,417.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสาร 35 สต./บจก.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี

ร้านถ่ายเอกสาร 35 สต./บจก.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070008 3/7/2018

324 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - โครงเหล็กส าหรับวางถังขยะ 46,200.00 46,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จ าปาบุรี นายสมชาย จ าปาบุรี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070002 6/7/2018

325 ค่าจ้างก าจัดปลวก 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูศักด์ิ แววสุวรรณ นายชูศักด์ิ แววสุวรรณ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070003 6/7/2018

326 ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์-ค่าเช่ารถตู้ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070020 6/7/2018

หนา้ 26



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

327 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 13,800.00 13,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์
 จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070004 6/7/2018

328 แก้วมุก 1,540.00 1,540.00 ตกลงราคา ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070019 6/7/2018

329 จ้างเหมาบริการรถยนต์-ค่าเช่ารถตู้ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070018 6/7/2018

330 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - เคร่ืองวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลท 1,485,500.00 1,485,500.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท ไอโครเทค จ ากัด บริษัท ไอโครเทค จ ากัด ราคาต่ าสุด อยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061070005 9/7/2018

331 ขออนุมัติซ้ือบล็อคสกรีน 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟิก แสนสุขกราฟฟิก ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070029 9/7/2018

332 ขอซ้ือวัสดุ 36 รายการ 9,343.00 9,343.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070037 10/7/2018

333 ค่าบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศ์ คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.บูรพา

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070038 10/7/2018

334 ค่าเช่ารถตู้ 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070036 10/7/2018

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

PR0600061070039 10/7/2018

336 ขออนุมัติเช่ารถตู้ปรับอากาศ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธัญศิษฐ์  ลอออรรถพงศ์ นายธัญศิษฐ์  ลอออรรถพงศ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070045 11/7/2018

337 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืน 8 รายการ 9,199.00 9,199.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอดไวท์ ไอที อินฟินิท บจก.แอดไวท์ ไอที อินฟินิท ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070042 11/7/2018

338 ขออนุมัติจ้างซักผ้าเช็ดมือ (ส าหรับการเรียนปฏิบัติการ) 806.00 806.00 เฉพาะเจาะจง นางนวพร พงษ์ไพโรจน์ นางนวพร พงษ์ไพโรจน์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070040 11/7/2018

339 ขออนุมัติซ้ือกระเช้าผลไม้สด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล ร้านบุปผชาติ หน้าศาล ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070044 11/7/2018

340 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 11 รายการ 688.00 688.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกะรัตเบเกอร่ีโฮม/ร้านศรีเมือ
งงเบเกอร่ี

ร้านกะรัตเบเกอร่ีโฮม/ร้านศรีเมือ
งงเบเกอร่ี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070043 11/7/2018

341 ปรับปรุงห้องวิชาการอาคารสิรินธร 59,300.00 59,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070007 11/7/2018

หนา้ 27



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

342 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอืนๆ 10 รายการ 8,177.00 8,177.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค/เสียงศักด์ิ
บล็อก

ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค/เสียงศักด์ิ
บล็อก

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070056 12/7/2018

343 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 12 รายการ 7,780.80 7,780.80 เฉพาะเจาะจง
ร้านจานชาม บางแสน/ร้านกฤษณ์ 
อิเลคทริค/เสียงศักด์ิบล็อก

ร้านจานชาม บางแสน/ร้านกฤษณ์
 อิเลคทริค/เสียงศักด์ิบล็อก

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070053 12/7/2018

344 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 2 รายการ 3,702.20 3,702.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070054 12/7/2018

345 วัสดุอ่ืน 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070052 12/7/2018

346 วัสดุอ่ืน 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง นางพรภินันท์ นิธิโรจน์ชลิตา นางพรภินันท์ นิธิโรจน์ชลิตา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070051 12/7/2018

347 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 12 รายการ 29,296.60 29,296.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070008 12/7/2018

348 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห์  เพียรพิทักษ์ นายกิตติสัณห์  เพียรพิทักษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070057 12/7/2018

349 ขออนุมัติซ้ือ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070065 13/7/2018

350 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070009 13/7/2018

351 สารเคมี 3 รายการ 9,341.10 9,341.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070081 13/7/2018

352 สารเคมี 5 รายการ 8,370.60 8,370.60 เฉพาะเจาะจง บ.เอส อี ซัพพลาย จก.,บ. เคมิเคิล 
เอ็กซ์เพรส จก.,บ.อิตัลมาร์ ประเทศ
ไทย จก.

บ.เอส อี ซัพพลาย จก.,บ. เคมิเคิล
 เอ็กซ์เพรส จก.,บ.อิตัลมาร์ 
ประเทศไทย จก.

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070074 13/7/2018

353 หมึกเคร่ืองพิมพ์ 8,795.00 8,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070080 13/7/2018

354 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 9,993.80 9,993.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070069 13/7/2018

355 Ethyl Alcohol 20 lit 3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070084 13/7/2018

หนา้ 28



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

356 ขอซ้ือวัสดุ 22 รายการ 8,042.08 8,042.08 เฉพาะเจาะจง ร้านครูประถม ร้านครูประถม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070075 13/7/2018

357 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรเมซ่ี ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ไพรเมซ่ี ซัพพลาย จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070076 13/7/2018

358 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายันต์ ไทรงามเอ่ียม นายสายันต์ ไทรงามเอ่ียม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070010 13/7/2018

359 ขออนุมัติซ้ือ CampyGen 2.5L 8,442.30 8,442.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070067 13/7/2018

360 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 17 ถัง 595.00 595.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070066 13/7/2018

361 ค่าบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศ์ คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.บูรพา

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070073 13/7/2018

362 วัสดุส านักงาน 8 รายการ 2,375.40 2,375.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070078 13/7/2018

363 วัสดุส านักงาน 5 รายการ 4,425.00 4,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070086 13/7/2018

364 วัสดุส านักงาน 34 รายการ 7,422.80 7,422.80 เฉพาะเจาะจง บ.โปรแอคทีฟ,บ.ดี เค เอส เอช จก.
ร้านหนองมน แก๊ส, บ.พิกเซล 
พร้ินท์ แอนด์ ดีไซน์,นางสมนึก รอ
ร้ัง,น้ าด่ืมบ้านและสวน,บ.บัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี จก.,ร้านธีรเดช,ร้าน
สหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา

บ.โปรแอคทีฟ,บ.ดี เค เอส เอช 
จก.ร้านหนองมน แก๊ส, บ.พิกเซล 
พร้ินท์ แอนด์ ดีไซน์,นางสมนึก รอ
ร้ัง,น้ าด่ืมบ้านและสวน,บ.บัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี จก.,ร้านธีรเดช,ร้าน
สหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070072 13/7/2018

365 ขออนุมัติซ้ือ 3,180.00 3,180.00 เฉพาะเจาะจง Zealous Art D_sign, ซีไซด์ ไอที, 
บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ีจ ากัด

Zealous Art D_sign, ซีไซด์ ไอที,
 บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ีจ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070070 13/7/2018

366 ขออนุมัติซ้ือ 3,082.30 3,082.30 เฉพาะเจาะจง สดใสก๊อบปี, สุกัญญา จีนเมือง สดใสก๊อบปี, สุกัญญา จีนเมือง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070068 13/7/2018

หนา้ 29



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

367 ขออนุมัติซ้ือ 913.00 913.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสาร 45 สต. , ร้านสุ
กัญญา  จีนเมือง, บริษัทบัณฑิตสเต
ชันเนอร่ีจ ากัด, ร้านแอลเค ก๊อปป้ี, 
SP print

ร้านถ่ายเอกสาร 45 สต. , ร้านสุ
กัญญา  จีนเมือง, บริษัทบัณฑิตส
เตชันเนอร่ีจ ากัด, ร้านแอลเค ก๊อป
ป้ี, SP print

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070071 13/7/2018

368 วัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 5,414.20 5,414.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070082 13/7/2018

369 ขออนุมัติซ้ือกระดานไวท์บอร์ด 48,500.00 48,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอบก จ ากัด บริษัท โอบก จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070011 16/7/2018

370 ขออนุมัติซ้ือ 36,600.00 36,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070014 16/7/2018

371 ขออนุมัติจ้างพิมพ์นามบัตร 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070093 16/7/2018

372 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนหลอดไฟแสงจันทร์ 5,450.00 5,450.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070091 16/7/2018

373 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070100 16/7/2018

374 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 9 รายการ 10,627.24 10,627.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070012 16/7/2018

375 ขออนุมัติซ้ือ 2,256.00 2,256.00 เฉพาะเจาะจง สุกัญญา จีนเมือง, พีแอนด์พีก๊อปป้ี
เซอร์วิส, บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ี
จ ากัด, SP print, Dr ไอที

สุกัญญา จีนเมือง, พีแอนด์พีก๊อปป้ี
เซอร์วิส, บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอ
ร่ีจ ากัด, SP print, Dr ไอที

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070096 16/7/2018

376 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070099 16/7/2018

377 ขออนุมัติซ่อมรถบัสทะเบียน 40-0544 ชบ 9,720.00 9,720.00 เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  เกลาเกล้ียง นายมนตรี  เกลาเกล้ียง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070094 16/7/2018

378 ขออนุมัติซ้ือ 775.00 775.00 เฉพาะเจาะจง My Copy, SP Print, บริษัท
บัณฑิตสเตชันเนอร่ีจ ากัด

My Copy, SP Print, บริษัท
บัณฑิตสเตชันเนอร่ีจ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070097 16/7/2018

379 ขออนุมัติซ้ือ 1,175.85 1,175.85 เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสาร 45 สต. , ร้าน
พร้อมพรรณเซอร์วิส

ร้านถ่ายเอกสาร 45 สต. , ร้าน
พร้อมพรรณเซอร์วิส

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070095 16/7/2018

หนา้ 30



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

380 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 39 รายการ 9,988.60 9,988.60 เฉพาะเจาะจง นางสะอาด คิดค้า, ศุภิสรา พันสร้อย
, สุขเกษม อะไหล่, ร้านมารดา,    
นางมณีรัตน์ อยู่อ่อน, สุมาลี จอนสัน
, ร้านทวีการณ์, นางสาววณิชชา มู
หะหมัด, นางสาวทัศนีย์ พันธ์ุเกต 
และ บริษัท    ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์
ไพรส์ จ ากัด

นางสะอาด คิดค้า, ศุภิสรา พัน
สร้อย, สุขเกษม อะไหล่, ร้าน
มารดา,    นางมณีรัตน์ อยู่อ่อน, 
สุมาลี จอนสัน, ร้านทวีการณ์, 
นางสาววณิชชา มูหะหมัด, 
นางสาวทัศนีย์ พันธ์ุเกต และ 
บริษัท    ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์
 จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070112 17/7/2018

381 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืน 2 รายการ (หมึกพิมพ์ Hp 83A 
และหมึก Kyocera)

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070023 17/7/2018

382 ขออนุมัติซ้ือพัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 น้ิว จ านวน 7 ตัว 26,215.00 26,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเช่ียน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท โอเช่ียน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์
 ซัพพลาย จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070024 17/7/2018

383 ซ่อมครุภัณฑ์ 16,157.00 16,157.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซอร์วิส เทคโนโลยีพลัส 
จ ากัด

บริษัท เซอร์วิส เทคโนโลยีพลัส 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070020 17/7/2018

384 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 48,487.05 48,487.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเช่ียน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท โอเช่ียน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์
 ซัพพลาย จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070017 17/7/2018

385 ปรับปรุงห้องอาคารสิรินธร 44,747.40 44,747.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเช่ียน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท โอเช่ียน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์
 ซัพพลาย จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070015 17/7/2018

386 ค่าซ่อมรถตู้ 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างโจ อู่ช่างโจ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070105 17/7/2018

387 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 29,735.30 29,735.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070019 17/7/2018

388 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 30,591.30 30,591.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070016 17/7/2018

389 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 39,253.66 39,253.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070018 17/7/2018

390 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 19 รายการ 9,598.00 9,598.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลิเคอร์แลน, นายพันธ์ุชัย  ด่าน
ธนดล และ ร้าน Bottle Shop

ร้านลิเคอร์แลน, นายพันธ์ุชัย  
ด่านธนดล และ ร้าน Bottle Shop

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070111 17/7/2018
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ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

391 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 27 รายการ 9,694.00 9,694.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประนอม พวงย้อย, 
นางสาวมณีรัตน์ อยู่อ่อน, ร้านแม่
นิยม และ บริษัทบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี
 จ ากัด

นางสาวประนอม พวงย้อย, 
นางสาวมณีรัตน์ อยู่อ่อน, ร้านแม่
นิยม และ บริษัทบัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070110 17/7/2018

392 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 45,582.00 45,582.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070031 18/7/2018

393 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070029 18/7/2018

394 ขออนุมัติซ่อมเตาเผาอุณหภูมิสูง 17,869.00 17,869.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070030 18/7/2018

395 ขออนุมัติซ้ือไนโตรเจนเหลว 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟร์ยู จ ากัด บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟร์ยู จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070026 18/7/2018

396 ขออนุมัติจ้างขัดสีและทาสีประตูลิฟท์ 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเช่ียน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท โอเช่ียน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์
 ซัพพลาย จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070116 18/7/2018

397 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 24,344.00 24,344.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070028 18/7/2018

398 ขออนุมัติจ้างย้ายเคร่ืองปรับอากาศ 10,165.00 10,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเช่ียน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท โอเช่ียน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์
 ซัพพลาย จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070032 18/7/2018

399 ขออนุมัติซ้ือวัดุอ่ืนๆ 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070130 18/7/2018

400 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 45,475.00 45,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070033 19/7/2018

401 ค่าประชาสัมพันธ์-ใบปลิวขนาด A5 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070151 19/7/2018

402 วัสดุอ่ืนๆ 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070157 19/7/2018

403 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 9 รายการ 7,400.00 7,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070147 19/7/2018

404 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 6 รายการ 1,580.00 1,580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ ม.บูรพา ร้านสหกรณ์ ม.บูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070146 19/7/2018
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
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วันท่ี 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

405 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 20 รายการ 4,427.00 4,427.00 เฉพาะเจาะจง ศ.ประภัสสร/ ร้านกุญแจทอง ศ.ประภัสสร/ ร้านกุญแจทอง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070145 19/7/2018

406 ขอซ้ือวัสดุ 13 รายการ 8,615.90 8,615.90 เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิค อีเล็คทรอนิคส์ ร้านเทคนิค อีเล็คทรอนิคส์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070144 19/7/2018

407 ขอซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070143 19/7/2018

408 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ - เก้าอ้ีจัดเล้ียง 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070034 23/7/2018

409 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ 
อินสตรูเมนท์ จ ากัด

บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์
 อินสตรูเมนท์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070158 20/7/2018

410 ค่าใช้จ่าย 4,526.00 4,526.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อ านวย วุฒิรัตน์/นานา บรรจุ
ภัณฑ์/จานชาม บางแสน

น.ส.อ านวย วุฒิรัตน์/นานา บรรจุ
ภัณฑ์/จานชาม บางแสน

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070161 20/7/2018

411 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 6 รายการ 2,828.00 2,828.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด / 
ร้าน สดใส ก๊อปป้ี

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด /
 ร้าน สดใส ก๊อปป้ี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070163 20/7/2018

412 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070159 20/7/2018

413 ขออนุมัติจ้างท ากระบอกน่ าพลาสติกและปากกาพลาสติก 64,414.00 64,414.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิฟท์ทูยู เทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิฟท์ทูยู เทรดด้ิง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070035 23/7/2018

414 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 3 รายการ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070162 20/7/2018

415 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 54 รายการ 8,256.00 8,256.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน, สุกัญญา จีน
เมือง, รุ่งตวรรณ ยุคันธร, ร้าน ก.
พนิต, มณีรัตน์ อยู่อ่อน, ร้านกฤษณ์
 อิเล็กทริค, ร้านเจียบฮวด, บริษัท 
บัณฑิต สเตชันเนอร่ี จ ากัด และนาย
ไพรเดช สุทธิเรือง

น้ าด่ืมบ้านและสวน, สุกัญญา จีน
เมือง, รุ่งตวรรณ ยุคันธร, ร้าน ก.
พนิต, มณีรัตน์ อยู่อ่อน, ร้า
นกฤษณ์ อิเล็กทริค, ร้านเจียบฮวด,
 บริษัท บัณฑิต สเตชันเนอร่ี จ ากัด
 และนายไพรเดช สุทธิเรือง

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070186 23/7/2018

416 ขออนุมัติจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 34 รายการ 55,430.00 55,430.00 เฉพาะเจาะจง นางพรภินันท์ นิธิโรจน์ชลิตา นางพรภินันท์ นิธิโรจน์ชลิตา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070038 23/7/2018

417 ขออนุมัติจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์และสูจิบัตร 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070037 2/8/2018
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ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
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วันท่ี 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

418 วัสดุอ่ืน 32,094.65 32,094.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070040 26/7/2018

419 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 25,626.50 25,626.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080077 27/8/2018

420 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 15,418.70 15,418.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080015 6/8/2018

421 วัสดุอ่ืนๆ 49,220.00 49,220.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. 
อินเตอร์เทรด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070039 24/7/2018

422 วัสดุอืนๆ 29,157.50 29,157.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070041 26/7/2018

423 วัสดุอืน 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070042 26/7/2018

424 วัสดุอ่ืน 2,520.00 2,520.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอดไวท์ ไอที อินฟินิท บจก.แอดไวท์ ไอที อินฟินิท ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070205 24/7/2018

425 วัสดุอ่ืน 7,038.00 7,038.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070240 25/7/2018

426 ขออนุมัติซ้ือ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซายน์ติฟิค  เคมี
คอล  ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซายน์ติฟิค  
เคมีคอล  ซัพพลาย

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070242 25/7/2018

427 ขออนุมัติซ้ือแผ่นใสอิงเจ็ต 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070219 25/7/2018

428 วัสดุอ่ืนๆ 7,730.00 7,730.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยาบริบาลเภสัช/นางพรภินันท์ 
นิธิโรจน์ชลิตา/ร้านถ่ายคล่อง/บจก.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี

ร้านยาบริบาลเภสัช/นางพรภินันท์
 นิธิโรจน์ชลิตา/ร้านถ่ายคล่อง/
บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070236 25/7/2018

429 ขอจ้างเหมาจัดท าระบบการจัดการข้อมูลและหน้าต่าง
เว็บไซต์

9,980.00 9,980.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจาริณี คงทรัพย์ นางสาวจาริณี คงทรัพย์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070247 26/7/2018

430 ค่าซ่อมแซม 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โอ เอส เอส โซน โซลู่ช่ัน บจก.โอ เอส เอส โซน โซลู่ช่ัน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070250 26/7/2018

431 วัสดุอืน 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค/กิตติสัณห์ 
เพียรพิทักษ์/สุกัญญา จีนเมือง

ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค/กิตติสัณห์ 
เพียรพิทักษ์/สุกัญญา จีนเมือง

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070244 26/7/2018

หนา้ 34



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

432 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 19,902.00 19,902.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ 
อินสตรูเมนท์ จ ากัด

บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์
 อินสตรูเมนท์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080006 2/8/2018

433 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 75,570.00 75,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080005 2/8/2018

434 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 7,963.00 7,963.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070264 31/7/2018

435 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ 4 รายการ 73,500.00 73,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา ตรีโรจนกุล นางสาวปาณิสรา ตรีโรจนกุล ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061070043 31/7/2018

436 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 12 รายการ 31,709.45 31,709.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080014 6/8/2018

437 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 53,628.40 53,628.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080004 2/8/2018

438 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061070263 31/7/2018

439 ขอจัดซ้ือวัสดุท าความสะอาดในคณะศิลปกรรมศาสตร์ 32,659.61 32,659.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีอาร์. บูรพา ซัพพลาย จ ากัด บริษัท บีอาร์. บูรพา ซัพพลาย 
จ ากัด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061070020 4/7/2018

440 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์

2,407.50 2,407.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัมรินทร์ เซรามิคส์คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

บริษัท อัมรินทร์ เซรามิคส์คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061070013 5/7/2018

441 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือน าซ่อมเคร่ืองพิมพ์สามมิติ  สาขาเซรา
มิกส์

3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซปทิลเลียน จ ากัด บริษัท เซปทิลเลียน จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061070015 5/7/2018

442 ขอจัดซ้ือหมึกพิมพ์สาขาจิตรกรรม 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.ดี ริช จ ากัด บริษัท เอส.เค.ดี ริช จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061070021 9/7/2018

443 ขอซ่อมเคร่ืองกรองน้ าในคณะศิลปกรรมศาสตร์ 12,100.00 12,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โคเวย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061070032 10/7/2018

444 ขอจัดซ้ือแผ่นยางพารา ในการจัดท าโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การผลิตกระเป๋าจากแผ่นยางพารา

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพรรณ  ศรีดี,นางส าราญ
  ไม้งาม

นางสาวพิมพรรณ  ศรีดี,นาง
ส าราญ  ไม้งาม

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061070041 12/7/2018

หนา้ 35



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

445 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตกระเป๋าจาก
แผ่นยางพารา

15,200.00 15,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด , ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ, ร้าน 
SP PRINT, บริษัทบัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด, ร้าน Endless 
Handcraft, นายไพรเดช  สุทธิเรือง

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด , ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ, ร้าน 
SP PRINT, บริษัทบัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด, ร้าน Endless 
Handcraft, นายไพรเดช  สุทธิเรือง

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061070040 12/7/2018

446 ขอจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย  เสริมศรี นายอุทัย  เสริมศรี เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061070042 13/7/2018

447 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือจัดติดต้ังผลงานในห้องศิลปนิทรรศการ 50,450.00 50,450.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรชัย กิตติอังกูล นายธีรชัย กิตติอังกูล เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061070046 17/7/2018

448 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองส ารองไฟของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 4,547.50 4,547.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิร์คโปร เซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท เวิร์คโปร เซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061070045 17/7/2018

449 ขอจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ในส านักงานคณบดีคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านที.พี.เอส เบสท์เซอร์วิส ร้านที.พี.เอส เบสท์เซอร์วิส เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061070048 18/7/2018

450 ขอจ้างซ่อมเคร่ืองป๊ัมน้ าดิน และแป้นหมุนไฟฟ้า สาขา
เซรามิกส์

18,777.43 18,777.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพชรเกษมจักรกลซีรามิค 
จ ากัด

บริษัท เพชรเกษมจักรกลซีรามิค 
จ ากัด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061070049 18/7/2018

451 ขอจัดจ้างซ่อมเตาเผา สาขาเซรามิกส์ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทยา  ศรีจ าลอง นายพิทยา  ศรีจ าลอง เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061070047 18/7/2018

452 ขอจัดซ้ือวัสดุในการจัดการเรียนการสอน ในสาขาเซรา
มิกส์

34,480.75 34,480.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิทธ์ ซัพพลาย คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

บริษัท สมิทธ์ ซัพพลาย คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061070061 19/7/2018

453 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษเพ่ือใช้ในการสอบของทางคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกรกมล  เสริมศรี นางกรกมล  เสริมศรี เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061070064 19/7/2018

454 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการปรับพ้ืนฐาน
ทักษะทางด้านศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.
บูรพา ประจ าปีการศึกษา 2561

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญฤทธ์ิ  ศรีอุไร นายบุญฤทธ์ิ  ศรีอุไร เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061070063 19/7/2018

455 ขอจ้างถ่ายเอกสาร และปร้ินงานเพ่ือใช้เป็นเอกสาร
ประกันคุณภาพ ปี 2560 สาขาจิตรกรรม

702.00 702.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห์  เพียรพิทักษ์, ร้าน 
SP Print

นายกิตติสัณห์  เพียรพิทักษ์, ร้าน 
SP Print

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061070066 19/7/2018

456 ขอจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ สาขาจิตรกรรม 1,300
 บาท ห้องคณบดี 500  บาท , สาขากรากฟิกอาร์ตและ
กราฟิกมีเดีย 5,050 บ.

6,850.00 6,850.00 เฉพาะเจาะจง สบายแอร์แสนสุข สบายแอร์แสนสุข เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061070067 19/7/2018

หนา้ 36



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

457 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความ
จงรักภักดีเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561

4,285.00 4,285.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีแปง,หจก.ชลบุรี ว.พานิช, 
ร้านศึกษาภัณฑ์ชลบุรี

ร้านทีแปง,หจก.ชลบุรี ว.พานิช, 
ร้านศึกษาภัณฑ์ชลบุรี

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061070065 19/7/2018

458 ขอจัดซ้ือของท่ีระลึกเพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการ 
CREATIVE THINKING กิจกรรมส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ สาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเย็นจิตร์, ร้านป้ายจ๋า ร้านเย็นจิตร์, ร้านป้ายจ๋า เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061070062 20/7/2018

459 ขอจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจากกรี
นเนท จ ากด

หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจากกรี
นเนท จ ากด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061070071 23/7/2018

460 ขอจัดซ้ือแก๊ส  เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชส์นีพาณิชย์ ร้านพิชส์นีพาณิชย์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061070070 23/7/2018

461 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการปรับพ้ืนฐาน
ทักษะทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา ประจ าปี
การศึกษา 2561  สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061070076 24/7/2018

462 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการปรับพ้ืนฐาน
ทางด้านศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา 
ประจ าปีการศึกษา 2561

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกรกมล  เสริมศรี นางกรกมล  เสริมศรี เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061070075 24/7/2018

463 ขอจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป   สุระประเสริฐ นายทวีป   สุระประเสริฐ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061070087 31/7/2018

464 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ (ลูกลอยสแตนเลส) 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง  ไพรเวชค้าวัสดุ (1,350 บาท) ไพรเวชค้าวัสดุ (1,350 บาท) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0803061070008 18/7/2018

465 ขออนุมัติซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร Kyocera 
FS-1128MFP,เคร่ืองพิมพ์ Fuji Xerox C111B

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส (3,500 
บาท)

ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส (3,500 
บาท)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0803061070009 19/7/2018

466 ขอเสนอเปล่ียนยางรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของคณะ
ศึกษาศาสตร์ เน่ืองจากยางล้อหลังร่ัว จ าเป็นต้องท าการ
เปล่ียนยางในล้อหลังเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ (เลข
ครุภัณฑ์ 5103003010002)

130.00             130.00 เฉพาะเจาะจง อู่แกละหาดวอน อู่แกละหาดวอน มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061070005 3/7/2561

หนา้ 37



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

467 ขอเสนอซ่อมเก้าอ้ีท างาน ของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 
เน่ืองจากพนักพิงหลังหัก ช ารุด โช๊คปรับระดับสูง-ต่ า ใช้
งานไม่ได้ จ าเป็นต้องซ่อมให้ใช้งานได้ตามปกติ (เลข
ครุภัณฑ์ 580100201000639)

1,000.00           1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061070006 3/7/2561

468 ขอเสนอซ้ือธงตราสัญลักษณ์ วปร.รัชกาลท่ี 10 ส าหรับ
ใช้ประดับธงตราสัญลักษณ์ประจ ารัชกาลท่ี 10 เน่ืองใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

120.00             120.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061070004 3/7/2561

469 ขอเสนอซ้ือวัสดุส านักงานคงคลัง เน่ืองจากวัสดุคงคลัง
หมด จ าเป็นต้องซ้ือเพ่ือส าหรับให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในคณะศึกษาศาสตร์ เบิกใช้

13,560.00         13,560.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061070018 5/7/2561

470 ขอเสนอจัดซ้ือไมโครโฟนไร้สายคู่แบบมือถือ 
NTS-UD-806

7,930.00           7,930.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ราคา
เหมาะสม อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061070025 9/7/2561

471 ขอเสนอจัดซ้ือจอรับภาพชนิดมือดึง เพ่ือส าหรับใช้ติดต้ัง
ห้องเรียน 303A 304 505A 507A เน่ืองจากจอรับภาพ
ชุดเดิมเสียไม่สามารถซ่อมได้

26,000.00         26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ราคา
เหมาะสม อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO0900061070001 11/7/2561

472 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้อง QS1-306A 
เน่ืองจากแผงควบคุมเคร่ืองปรับอากาศเสีย และมีเสียงดัง
 จ าเป็นต้องท าความสะอาดและซ่อมบ ารุง เพ่ือให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์ 5301014010051)

5,553.30           5,553.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061070032 11/7/2561

473 ขออนุมัติท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ช้ัน 1-5 
อาคาร QS1 คณะศึกษาศาสตร์ เน่ืองจากครบก าหนด
ระยะเวลาล้างทุก 6 เดือน เพ่ือเป็นการประหยัดไฟ และ
ตรวจเช็คสภาพแอร์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

43,763.00         43,763.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061070027 11/7/2561

หนา้ 38



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

474 ขอเสนอจัดซ้ือโต๊ะอาหารไม้ระแนงและโต๊ะเอนกประสงค์
 เพ่ือใช้เป็นโต๊ะรับประทานอาหารท่ีศูนย์อาหาร QS1
และเพ่ือส าหรับใช้ห้องประชุม 206 อาคาร 60 พรรษา
มหาราชินี 1

290,600.00       290,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ราคา
เหมาะสม อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO0900061070003 17/7/2561

475 ขอเสนอซ้ือวาล์ว โซเลนนอยส์ เน่ืองจากวาล์ว โซเลน
นอยส์ ของตัวต้ังประตูลมรถบัสปรับอากาศเสีย จึงท าให้
ไม่สามารถเปิดปิดประตูได้ จ าเป็นต้องซ้ือมาเปล่ียน
เพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์ 
5203001010036)

4,550.00           4,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาอะไหล่บัส 4 ร้านพัฒนาอะไหล่บัส 4 สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061070038 12/7/2561

476 ขอเสนอซ้ือหนังสือ เข้าห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ 
ส าหรับคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ท่ีเข้ามาใช้บริการ
ศึกษาหาความรู้ในห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา

21,857.35         21,857.35 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061070039 13/7/2561

477 ขอเสนอซ่อมช่วงล่างรถบัสปรับอากาศ 40-0770 ชลบุรี 
เน่ืองจากช่วงล่างเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน 
จ าเป็นต้องซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบช่วงล่างให้ใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (เลขครุภัณฑ์ 5203001010036)

91,086.96         91,086.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PO0900061070002 13/7/2561

478 ขอเสนอซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพ่ือน ามาใช้กับ
เคร่ืองถ่ายเอกสารส านักงานคณบดี เพ่ือส าเนาเอกสาร
ต่าง ๆ ของส านักงานคณบดี เอกสารประกอบการสอน
ของภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์

11,556.00         11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061070061 16/7/2561

479 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera TK174 เพ่ือใช้
พิมพ์งานเอกสารราชการต่าง ๆ ในห้องสมุด ศูนย์
เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

6,400.00           6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061070066 17/7/2561

480 ขอเสนอจ้างถ่ายเอกสาร เพ่ือถ่ายเอกสารประเด็น
สัมมนากลุ่มย่อยและแบบประเมินการจัดกิจกรรมให้แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาความเป็นครูของนิสิตฯ ในวันท่ี
 19 ก.ค. 61

810.00             810.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์ นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061070064 17/7/2561

หนา้ 39



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

481 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ เพ่ือใช้ปร้ินเอกสารงาน
ประกอบการสอน งานวิจัย งานประกันคุณภาพ และ
เอกสารต่าง ๆ ของส านักงานจัดการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์

9,200.00           9,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061070071 18/7/2561

482 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เน่ืองจากชาร์จ
ไฟไม่เข้า จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ (เลข
ครุภัณฑ์ 571500302000087)

3,745.00           3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061070070 18/7/2561

483 ขอเสนอซ้ือเคร่ืองคิดเลข ส าหรับใช้ค านวณประกอบการ
ท างานในหน่วยงานส านักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ 
เน่ืองจากของเก่าช ารุด

335.00             335.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออฟฟิช คลับ (ไทย) จ ากัด บ.ออฟฟิช คลับ (ไทย) จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061070072 18/7/2561

484 ขอเสนอซ้ือคัทเอาท์ตัดไฟรีเลย์รถบัสปรับอากาศ 
40-0770 ชลบุรี เน่ืองจากคัทเอาท์ตัดไฟรีเลย์ระบบแอร์ 
เกิดการลัดวงจรและไหม้ ท าให้เกิดความเสียหายแก่ตัว
รีเลย์ ซ่ึงท าหน้าท่ีจ่ายตัดไฟเข้าระบบแอร์

8,000.00           8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาอะไหล่บัส 4 ร้านพัฒนาอะไหล่บัส 4 สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061070073 19/7/2561

485 ขอเสนอซ้ือวัสดุโสตฯ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สาย
เสียงเพ่ือแปลงเสียงจากคอมฯไปยังล าโพง สายVGA
เช่ือมต่อสัญญาณภาพจากคอมไปโปรเจ็คเตอร์ สายY 
เพ่ือแปลงสัญณาณ RCA to stereo

2,720.00           2,720.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด บ.แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061070074 20/7/2561

486 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ HP 85A เพ่ือใช้ปร้ินเอกสาร
ราชการต่าง ๆ ภายในส านักงานภาควิชาการจัดการ
เรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์

3,600.00           3,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061070076 24/7/2561

487 ขอเสนอซ้ืออุปกรณ์กีฬา เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการ
สอนของสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
เน่ืองจากของเดิมช ารุด จึงไม่เพียงพอในการเรียนการสอน

56,450.00         56,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทีมไทย สปอร์ต ร้านทีมไทย สปอร์ต สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO0900061070004 24/7/2561

488 ขอเสนอซ้ือกระดาษเช็ดมือในห้องน้ าอาจารย์ของอาคาร
 60 พรรษามหาราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

4,815.00           4,815.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. 
อินเตอร์เทรด

สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061070079 24/7/2561

หนา้ 40



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

489 ขอเสนอซ้ือ adapter เพ่ือใช้แทน adapter กล่องแปลง
สัญญาณเดิมท่ีช ารุด เน่ืองจากไฟอาคารตกบ่อย 
จ าเป็นต้องซ้ือเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ

642.00             642.00 เฉพาะเจาะจง สุนทรการช่าง สุนทรการช่าง สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061070089 26/7/2561

490 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ เพ่ือใช้พิมพ์เอกสารการเรียนการ
สอน และเอกสารราชการต่าง ๆ ของภาควิชาการ
อาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

7,350.00           7,350.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอที อินเตอร์เน็ต
 คอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอที 
อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์

สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061070085 26/7/2561

491 ขอเสนอราคาค่าถ่ายเอกสาร เพ่ือถ่ายเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนให้แก่นิสิตภาควิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

4,410.00           4,410.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์ นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061070086 26/7/2561

492 ขอเสนอซ้ือหลอดไฟ (หลอดตะเกียบ) เน่ืองจากห้อง 
QS1-501A ภาควิชาบัณฑิตศึกษานานาชาติฯ หลอดไฟ
เสีย ท าให้แสงสว่างในห้องเรียนไม่เพียงพอ จ าเป็นต้อง
ซ้ือมาเปล่ียนเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ

1,650.00           1,650.00 เฉพาะเจาะจง บจก.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061070120 31/7/2561

493 ขอเสนอจ้างจัดท าคู่มือนิสิต ส าหรับแจกให้นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา และ
สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ ท่ีจะเข้าเรียนใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561

3,360.00           3,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061070116 31/7/2561

494 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ของส านักงานภาค
วิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เน่ืองจาก
เคร่ืองปรับอากาศเป็นน้ าแข็งบางคร้ัง ปรับอุณหภูมิไม่ได้ 
(เลขครุภัณฑ์ 5301014010427)

2,279.10           2,279.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061070117 31/7/2561

495 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera TK-174 เพ่ือ
ส าหรับใช้พิมพ์เอกสารประกอบการเรียนการสอน และ
เอกสารราชการต่าง ๆ ของภาควิชาบัณฑิตศึกษา
นานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์

6,400.00           6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061070119 31/7/2561

หนา้ 41



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

496 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ของศูนย์เทคโนฯ คณะ
ศึกษาศาสตร์ เน่ืองจากไม่สามารถส ารองไฟขณะไฟดับได้
 (เลขครุภัณฑ์ 564500801000205)

2,500.00           2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061070118 31/7/2561

497 จ้างท าป้าย Mascot งาน 8 กรกฎ ส าหรับจัดตกแต่ง
สถานท่ีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

25,800.00 25,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา ราคา PO0206061070002 3/7/2561

498 ขอซ้ือถุงขยะส าหรับใช้ในงานวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย(8กรกฎ)

1,765.50 1,765.50 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061070020 3/7/2561

499 จ้างท าป้ายไวนิลโครงไม้โลโก้ เพ่ือประชาสัมพันธ์ งานว่ิง
8กรกฎ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย

13,300.00 13,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา ราคา PO0206061070003 3/7/2561

500 ขอจ้างรถยกเพ่ือใช้ในงานวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย(8กรกฎ)ส าหรับจัดการจราจรให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรีรถยก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรีรถยก ราคา PR0206061070011 3/7/2561

501 จ้างทาสีด้านหน้าบันไดอาคารหอประชุมธ ารง บัวศรี 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 ราคา PR0206061070028 5/7/2561

502 ขอซ้ือวัสดุเพ่ือซ่อมเก้าอ้ีไม้หน้าอาคารK สวนนันทนาการ
 ซ่อมท่อน้ าท้ิงอุดตัน และซ่อมหน้าต่างมุ้งลวด

18,809.53 18,809.53 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061070038 6/7/2561

503 จ้างก าจัดรังผ้ึงหลวงจ านวน ๒ รัง เพ่ือความปลอดภัย
และป้องกันอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดกับบุคคลท่ีสัญจรผ่าน
บริเวณดังกล่าว

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญศรี  รอดส าอางค์ นางบุญศรี  รอดส าอางค์ ราคา PR0206061070030 6/7/2561

504 จ้างซ่อมแซมรถสวัสดิการ 7 เน่ืองจากเปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ือง และซ่อมเบาะน่ังคนขับ

8,882.07 8,882.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PR0206061070056 7/7/2561

505 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ นง4308 ชลบุรี เน่ืองจากขอ
เปล่ียนปีกนกด้านบนซ้าย ขวา เปล่ียนลูกหมากแร็ค

35,203.00 35,203.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ ราคา PO0206061070007 10/7/2561

506 ขอซ่อมแซมรถสวัสดิการ 15 เน่ืองจากเปล่ียนแบตเตอร่ี 7,435.00 7,435.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ ราคา PR0206061070057 7/7/2561

507 ขอซ้ือยาฉีดแมลงบริเวณต้นไม้ บริเวณด้านหลัง
มหาวิทยาลัย

321.00 321.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061070053 7/7/2561

508 ขอซ่อมแซมรถสวัสดิการ 10 เน่ืองจากรถสตาร์ทไม่ติด 
พร้อมท้ังเช็คระบบเบรค-ครัทช์ หม้อลมเบรกและเปล่ียน
ยางหุ้มคันเกียร์

61,483.27 61,483.27 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206061070006 10/7/2561

หนา้ 42



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

509 ขอซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมแท็งก์เก็บน้ า อาคารเรือนพัก
รับรองอาคารB

716.90 716.90 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061070107 9/7/2561

510 ขอซ้ือสายยางล้างรถบัส รถยนต์ รถสวัสดิการ เน่ืองจาก
ของเดิมช ารุด

642.00 642.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061070109 9/7/2561

511 ขอจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขจ 9857 ชลบุรี เน่ืองจาก
ขอตรวจระบบเบรก

6,033.73 6,033.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคา PR0206061070103 9/7/2561

512 ขอจ้างซ่อมแซมรถสวัสดิการ ๖ เน่ืองจากรถสตาร์ทไม่ติด
 ไม่สามารถเคล่ือนย้ายได้

72,276.36 72,276.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206061070017 15/7/2561

513 ขอจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 40-0964 ชลบุรี 
เน่ืองจากแอร์ไม่เย็น

22,050.00 22,050.00 เฉพาะเจาะจง จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส ราคา PO0206061070018 15/7/2561

514 ขอจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน40-0497 ชลบุรี เน่ืองจากขอ
เปล่ียนมือเปิดประตู เช็คระบบไฟเบรคท้ังระบบ

10,165.00 10,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206061070016 15/7/2561

515 ขอจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน40-0698 ชลบุรีเน่ืองจากขอ
ตรวจเช็คท่อยางหม้อน้ า และระบบไฟ

6,321.56 6,321.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PR0206061070160 11/7/2561

516 ขอจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ขก 2343 ชลบุรี เน่ือง
จากมูเล่ฟรีป๊ัมเสียระหว่างเดินทาง

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโต้ซิต้ี จ ากัด บริษัท ออโต้ซิต้ี จ ากัด ราคา PR0206061070182 13/7/2561

517 จ้างท าป้ายไวนิล ยิงเฟรมไม้ เพ่ือใช้ในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา ราคา PR0206061070191 13/7/2561

518 จ้างเย็บคอม้าธงชาติผืนใหญ่ เพ่ือใช้เก่ียวติดกับเสาธง
ส าหรับเชิญธงชาติบริเวณด้านหน้าอาคารหอประชุมธ ารง
 บัวศรี

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย์ โห้เม่ียง นายไพบูลย์ โห้เม่ียง ราคา PR0206061070180 13/7/2561

519 จ้างตัดเคร่ืองแบบพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเป๊ียก  บูติก ร้านเป๊ียก  บูติก ราคา PO0206061070028 25/7/2561

520 ขอซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในกิจกรรมงานต่างๆของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2,075.80 2,075.80 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061070226 18/7/2561

521 ขอซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมแซมห้องน้ าชาย ช้ันท่ี3 และช้ันท่ี4
 อาคาร50ปี

513.60 513.60 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061070227 18/7/2561

522 ซ่อมแซมรถตู้ภาคสนามทะเบียน นค-5808 ชลบุรี 
เน่ืองจากสตาร์ทติดๆดับๆ

26,531.72 26,531.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

ราคา PO0206061070027 25/7/2561

หนา้ 43



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

523 จ้างซ่อมแซมรถสวัสดิการ ๖ เน่ืองจากขอเปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ือง น้ ามันเบรค น้ ามันพาวเวอร์ เช็คระบบ
เบรคและคลัทช์

7,683.67 7,683.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PR0206061070233 18/7/2561

524 จ้างบ ารุงรักษาลิฟท์ส านักงานอธิการบดีตัวท่ี2(ตัว
ขวามือ)ชนิดไม่รวมอะไหล่

9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ 
เครน จ ากัด

บริษัท ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ 
เครน จ ากัด

ราคา PR0206061070244 19/7/2561

525 ขอซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมแซมประตูห้องพักพนักงานขับ
รถยนต์ด้านหลังมหาวิทยาลัย

2,776.65 2,776.65 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061070243 19/7/2561

526 ขอซ่อมแซมรถสวัสดิการ 3 เน่ืองจากขอตรวจสอบหม้อ
ลมเบรค เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง ไส้กรอง น้ ามันเฟือง
ท้าย และกรองโซล่า

10,111.50 10,111.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206061080005 2/8/2561

527 ขอซ่อมแซมรถสวัสดิการ 14 เน่ืองจากเปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ือง น้ ามันเกียร์ น้ ามันเฟืองท้าย เช็คระบบเบรค
 คลัทซ์ และเปล่ียนผ้าเบรคหน้า หลัง

23,862.07 23,862.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206061080006 3/8/2561

528 ขอซ่อมแซมรถสวัสดิการ 11 เน่ืองจากเปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ือง น้ ามันเกียร์ น้ ามันเฟืองท้าย เช็คระบบเบรค
 คลัทซ์ ระบบกร่ิง และสวิทไฟกร่ิง

31,266.47 31,266.47 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206061080007 3/8/2561

529 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ขจ-5700 ชลบุรี เน่ืองจาก
ขอติดต้ังยางปูพ้ืนรถยนต์จ านวน4ช้ิน เน่ืองจากขาด ช ารุด

453.51 453.51 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

ราคา PR0206061070276 22/7/2561

530 ขอซ้ือหลอดไฟฟ้าเพ่ือทดแทนของเดิมท่ีช ารุดภายใน
อาคาร ๕๐ ปี ศาสตราจารย์ประยูรฯ

10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PR0206061070308 24/7/2561

531 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าบัตร
ประจ าตัวนิสิต

34,775.00 34,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง 
ฟอร์ม จ ากัด

บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง 
ฟอร์ม จ ากัด

PO0206061070019 16/7/2018

532 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์

13,400.00 13,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด PR0206061070241 19/7/2018

533 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างท า
ตรายาง

6,334.40 6,334.40 เฉพาะเจาะจง ร้นเสียงศักด์ิบล๊อก ร้นเสียงศักด์ิบล๊อก PR0206061070240 19/7/2018

534 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 23,267.16 23267.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) PR0206061070169 12/7/2018

535 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างท าแผ่นพับ 5,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส PR0206061070003 1/7/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

536 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปล๊ักไฟ จ านวน 8 อัน 4,968.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) PR0206061070045 6/7/2561

537 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ี จ านวน 1 
งาน

32,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PO0206061070005 9/7/2561

538 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าและตกแต่งเวทีและพิธีเปิด 85,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ภักดี นายพงศกร ภักดี PO0206061080022 7/8/2561

539 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าบูธจัดแสดงงาน ขนาดพ้ืนท่ี 
4.5x4.5 เมตร จ านวน 6 วัน

98,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม PO0206061080003 2/8/2561

540 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าอุปกรณ์ส าหรับงานออกบูธ 94,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโสพล ชินราด นายโสพล ชินราด PO0206061080019 7/8/2561

541 ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการพร้อมอุปกรณ์ส าหรับเดิน
ปล๊ักไฟร้านค้า จ านวน 2 จุด และระะบบไฟ 36 คูหา
นิทรรศการ เดินระบบไฟ จุดแสดงผลงาน 12 จุด พร้อม
เจ้าหน้าท่ีควบคุม จ านวน 4 วัน

76,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์ ถูมิศรีแก้ว นายนิพนธ์ ภูมิศรีแก้ว PO0206061080016 7/8/2561

542 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเคร่ืองไฟฟ้า และค่าเช่าของ
ตกแต่งบูธ จ านวน 1 งาน

98,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล ทรัพย์บุญ นายอรรถพล ทรัพย์บุญ PO0206061080004 2/8/2561

543 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าโครงสร้างบูธส าเร็จรูป ขนาด 2x3
 เมตร จ านวน 30 ชุด

90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิดา บุญประสพ นางสาวพนิดา บุญประสพ PO0206061080020 7/8/2561

544 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซุ้มทางเข้า ป้ายโบว์ชัวร์ ธงไวนิล 94,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภฤชา พชรกรนนท์ นายสุภฤชา พชรกรนนท์ PO0206061080017 7/8/2561

545 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารสรุป
โครงการ

380.00 380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061070002 2/7/2018

546 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกส าหรับวิทยากรโครงการ
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรท่ีย่ังยืน

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061070001 2/7/2018

547 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองขยายเสียง,จอรับภาพ
โปรเจคเตอร์

29,532.00 29,532.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061070003 2/7/2018

548 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ 
ย-3924 เดือน ก.ค 2561

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061070004 2/7/2018

549 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าป้ายช่ือ จ านวน 7 ป้าย 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีเอสเอ ร้านบีเอสเอ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061070011 3/7/2018
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

550 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตรวจเช็คซ่อมบ ารุงกล้องดิจิตอล 
ภาควิชาสุขศึกษา

15,301.00 15,301.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061070013 3/7/2018

551 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม SAR 
ภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข

616.00 616.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061070039 9/7/2018

552 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายวิชา 
70231459 การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการ
ด้านสุขภาพ

1,920.00 1,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061070035 9/7/2018

553 ขออนุมัติเบิกเงินค่าไส้กรอง 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรองน้ าชลบุรี ร้านกรองน้ าชลบุรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061070040 11/7/2018

554 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปรับปรุงร่องน้ าเสริมยางมะตอย,งาน
เสริมปากท่อ เทปูนบ่อเดิม

16,852.50 16,852.50 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061070041 11/7/2018

555 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมบ ารุงรถบัส 40-0548 23,840.00 23,840.00 เฉพาะเจาะจง จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061070042 12/7/2018

556 ขออนุมัติเบิกเงินค่าอุปกรณ์เก็บตัวอย่างฝุ่นชนิด IOM 
ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

33,555.20 33,555.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จ ากัด บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061070043 16/7/2018

557 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษคิดเลข ภาควิชาพ้ืนฐาน
สาธารณสุข

3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061070044 16/7/2018

558 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถังดับเพลิง ขนาด 15 ปอนด์ 5,510.50 5,510.50 เฉพาะเจาะจง ร้าน เซฟต้ีไฟร์ ชลบุรี การดับเพลิง ร้าน เซฟต้ีไฟร์ ชลบุรี การดับเพลิง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061070048 17/7/2018

559 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตรวจเช็คพร้อมบรรจุน้ ายาดับเพลิง
,เปล่ียนขอบยางกระจกตู้ดับเพลิง

24,807.95 24,807.95 เฉพาะเจาะจง ร้าน เซฟต้ีไฟร์ ชลบุรี การดับเพลิง ร้าน เซฟต้ีไฟร์ ชลบุรี การดับเพลิง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061070049 17/7/2018

560 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก โครงการพัฒนา
หลักสูตรฯ  ภาควิชาสุขศึกษา

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061070057 18/7/2018

561 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย ช้ัน 
3,ช้ัน 4

38,092.00 38,092.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061070076 20/7/2018

562 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเสาธง,ธงชาติ,ธง วปร,เทียนแพร 1,185.00 1,185.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061070084 23/7/2018

563 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษ 80 แกรม จ านวน 300 รีม 31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061070089 25/7/2018

หนา้ 46



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

564 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถ วันท่ี 26 ก.ค 2561 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายถนอม  เม่ือเกิด นายถนอม  เม่ือเกิด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061070088 25/7/2018

565 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์ 15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061070090 25/7/2018

566 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าหนังสือหลักสูตร 26,450.00 26,450.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร  บุญชู นายพลากร  บุญชู เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061070094 26/7/2018

567 จัดจ้างท าลูกกุญแจตู้เอกสาร จ านวน 5 ดอก 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกุญแจทอง                         
ราคาท่ีเสนอ 150.00 บาท

ร้านกุญแจทอง                       
ราคาท่ีเสนอ 150.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061070003 3/7/2018

568 จัดเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 51 เคร่ือง 81,600.00 81,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  
ราคาท่ีเสนอ 81,600.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  
ราคาท่ีเสนอ 81,600.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061070002 4/7/2018

569 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศขนาด 60,000Btu  กอง
กิจการนิสิตฯ จ านวน 1 เคร่ือง

7,597.00 7,597.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             
ราคาท่ีเสนอ 7,597.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             
ราคาท่ีเสนอ 7,597.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061070005 4/7/2018

570 จัดซ้ือหน่วยบันทึกข้อมูล SD Card Kingston 32 GB. 
จ านวน 1 อัน

428.00 428.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซียูดิจิตอลซัพพลาย             
ราคาท่ีเสนอ 428.00 บาท

ร้านซียูดิจิตอลซัพพลาย             
ราคาท่ีเสนอ 428.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061070025 6/7/2018

571 จัดซ้ือน้ าด่ืมจ านวน 76 ถัง 2,660.00 2,660.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน           
ราคาท่ีเสนอ 2,660.00 บาท

ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน           
ราคาท่ีเสนอ 2,660.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061070026 6/7/2018

572 จัดซ้ือตลับหมึกโทนเนอร์ HP LaserJet Pro 200 color
 จ านวน 4 กล่อง

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

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

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061070003 9/7/2018

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

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  
ราคาท่ีเสนอ 5,954.55 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061070037 9/7/2018

574 จัดซ้ือป้ายอะคิลิค A4 แนวต้ัง จ านวน 4 อัน 845.86 845.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 845.86 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 845.86 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061070038 9/7/2018

575 จัดจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ ในวันท่ี 18 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ไป-กลับ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ -มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 1 คัน

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม                   
ราคาท่ีเสนอ 4,000.00 บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม                  
 ราคาท่ีเสนอ 4,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061070039 9/7/2018

หนา้ 47



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

576 จัดจ้างช่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการเว็บ
ส าหรับบริการส่วนงานนิสิต หมายเลขครุภัณฑ์ 
5315025010002

16,692.00 16,692.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซียูดิจิตอลซัพพลาย             
ราคาท่ีเสนอ 16,692.00 บาท

ร้านซียูดิจิตอลซัพพลาย             
ราคาท่ีเสนอ 16,692.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061070004 11/7/2018

577 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศขนาด 60,000Btu ห้อง 
107 หมายเลขครุภัณฑ์ 590101401000178

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             
ราคาท่ีเสนอ 8,560.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             
ราคาท่ีเสนอ 8,560.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061070048 11/7/2018

578 จัดจ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร 12 ท่ีน่ัง จ านวน 1 คัน 14,775.10 14,775.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด สาขาหนองมนบางพระ
ราคาท่ีเสนอ 14,775.10 บาท

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด สาขาหนองมน
บางพระราคาท่ีเสนอ 14,775.10 
บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061070005 13/7/2018

579 จัดซ้ือธงชาติ จ านวน 6 ผืน และธงสีเหลือง วชร. จ านวน
 4 ผืน

730.00 730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด                              
ราคาท่ีเสนอ 730.00 บาท

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด                                
ราคาท่ีเสนอ 730.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061070053 13/7/2018

580 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า-สวิตซ์ ฝาครอบสวิตซ์ 1 ช่องและ ฝา
ครอบสวิตช์ 2 ช่อง จ านวน 3 รายการ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สะสม                          
ราคาท่ีเสนอ 1,000.00 บาท

ร้าน สะสม                          
ราคาท่ีเสนอ 1,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061070052 13/7/2018

581 จัดซ้ือวัสดุ จ านวน 3 รายการ ประกอบด้วยโช๊คอัพเปิด
ปิดประตู 1ชุด น๊อต STL  2 ชุด ดอกสว่าน3/8 2 ตัว

1,294.70 1,294.70 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง                            
ราคาท่ีเสนอ 1,294.70 บาท

ร้านไถ่เส็ง                            
ราคาท่ีเสนอ 1,294.70 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061070068 20/7/2018

582 จัดจ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส านักคอมพิวเตอร์ 
หมายเลขครุภัณฑ์ BUCC 560600101000001 จ านวน
 1 งาน

16,799.00 16,799.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นาย เทคนิค แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด                            
       ราคาท่ีเสนอ 16,799.00 บาท

บริษัท นาย เทคนิค แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด                           
        ราคาท่ีเสนอ 16,799.00 
บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061070006 24/7/2018

583 จัดซ้ือ HDMI TO VGA Converter GLINK GL001 
จ านวน 3 ตัว และVGA Cable M-/M (1.8M) จ านวน 1
เส้น

1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,284.00 บาท

บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 1,284.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061070069 24/7/2018

584 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าจ านวน 2 รายการ ปล๊ักคู่กราวน์ไฟฟ้าฯ
 จ านวน 10 อันและฝาครอบสวิตซ์ จ านวน 10 อัน

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สะสม                          
ราคาท่ีเสนอ 2,200.00 บาท

ร้าน สะสม                          
ราคาท่ีเสนอ 2,200.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061070070 24/7/2018

585 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 4 รายการ 2,391.45 2,391.45 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง                            
ราคาท่ีเสนอ 2,391.45 บาท

ร้านไถ่เส็ง                            
ราคาท่ีเสนอ 2,391.45 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061070071 24/7/2018

หนา้ 48



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

586 ค่าใช้บริการระบบส่ง SMS  จ านวน 1 รายการ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วันม๊อบบ้ี จ ากัด               
ราคาท่ีเสนอ 10,700.00 บาท

บริษัท วันม๊อบบ้ี จ ากัด              
 ราคาท่ีเสนอ 10,700.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061070008 25/7/2018

587 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 3 เคร่ือง 7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 7,062.00 บาท

บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 7,062.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061070076 25/7/2018

588 จัดซ้ือหมึกพิมพ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 3  ตลับ 12,400.00 12,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  
ราคาท่ีเสนอ 12,400.00 บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  
ราคาท่ีเสนอ 12,400.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061070007 25/7/2018

589 จัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงค์ทรายทอง               
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

หจก. วงค์ทรายทอง               
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061070079 26/7/2018

590 จัดซ้ือวัสดุสายยางท่อน้ าไทย 20 เมตรและหัวฉีดน้ า 1 อัน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สะสม                          
ราคาท่ีเสนอ 600.00 บาท

ร้าน สะสม                          
ราคาท่ีเสนอ 600.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061070084 31/7/2018

591 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 894.23 894.23 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 894.23 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 894.23 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061070085 31/7/2018

592 ซ้ือฟิล์มติดกระจกจ านวน 2 ชุด 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพา ร้านบูรพา ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061070017 2/7/2018

593 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงน้ ามันวีเพาเวอร์ ไนโตรพลัส 95 จ านวน
 14 ลิตร รถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 กพ 2337 ชลบุรี

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061070015 2/7/2018

594 ซ้ือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 20 เล่ม หนังสือพิมพ์มติชน 20 
เล่ม

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061070013 2/7/2018

595 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300061070016 2/7/2018

596 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารสี 845.00 845.00 เฉพาะเจาะจง บ.ศูนย์รวมกระดาษ บ.ศูนย์รวมกระดาษ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061070019 2/7/2018

597 ซ้ือกล่องไปรษณีย์ไซค์ B ขนาด 17x25x9 ซม. 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง ไปรษณีย์ ม.บูรพา ไปรษณีย์ ม.บูรพา ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061070038 6/7/2018

598 ซ้ือหมึกพิมพ์สกรีนจ านวน 6 กระป๋อง ยางปาดสกรีน 
ขนาด 6 น้ิว จ านวน 2 อัน

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาพานิช ร้านพัฒนาพานิช ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061070032 6/7/2018

หนา้ 49



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
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599 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 83 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061070046 6/7/2018

600 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี OKI C331DN แดง จ านวน
 1 กล่อง

2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061070047 6/7/2018

601 ซ้ือแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ไร้สายจ านวน 1 อัน เมาส์ไร้
สายจ านวน 1 อัน

4,490.00 4,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061070041 6/7/2018

602 จ้างเปล่ียนเบาะหนังรถยนต์โตโยต้าอัลติส ทะเบียน ขค
7043 ชลบุรี

13,268.00 13,268.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านปึก ร้านบ้านปึก มีความช านาญ PR1300061070027 6/7/2018

603 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 79 เอ จ านวน 1 กล่อง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทลเน็ต เทคโนโลยี จก. บ.เทลเน็ต เทคโนโลยี จก. PR1300061070054 9/7/2018

604 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300061070059 13/7/2018

605 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300061070060 13/7/2018

606 ซ้ือยาฉีดยุง โซดาไฟ 1,548.00 1,548.00 เฉพาะเจาะจง บ.บ๊ิกซี บ.บ๊ิกซี PR1300061070068 19/7/2018

607 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300061070069 20/7/2018

608 จ้างเหมางานสกรีนแผ่นซีดีรายการวิทยุฯ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนฐพร นางสาวนฐพร มีความช านาญ PR1300061070070 20/7/2018

609 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 83 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061070074 20/7/2018

610 ซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์สี OKI 4 สี 10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061070071 20/7/2018

611 ซ้ือเชือกขาว 10 โหล 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061070072 20/7/2018

612 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061070073 20/7/2018

613 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 85 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061070075 20/7/2018
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614 จ้างท าตรายาง 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300061070077 20/7/2018

615 จ้างซักผ้าม่านจ านวน 210 กิโลกรัม 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สัจจาเมืองม่านชลบุรี ร้าน สัจจาเมืองม่านชลบุรี มีความช านาญ PR1300061070079 20/7/2018

616 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061070078 20/7/2018

617 ซ้ือหมึกพิมพ์ 12 เอ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061070083 24/7/2018

618 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถเชฟทะเบียน กว 2425 
ชลบุรี

4,868.50 4,868.50 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง มีความช านาญ PR1300061070095 25/7/2018

619 ซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองส ารองไฟจ านวน 3 ก้อน 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.เทลเน็ต เทคโนโลยี จก. บ.เทลเน็ต เทคโนโลยี จก. ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061070094 25/7/2018

620 จ้างเหมาอ่านบทความจ านวน 8 รายการ 9,620.00 9,620.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา นางสาวขนิษฐา มีความช านาญ PR1300061070096 25/7/2018

621 จ้างเปล่ียนลูกหมากกันโคลงตัวต้ังหน้าซ้ายรถยนต์โต
โยต้าอัลติส ทะเบียน ขค 7043 ชลบุรี

2,343.30 2,343.30 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง มีความช านาญ PR1300061070101 26/7/2018

622 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือน้ ายาขจัดคราบ (น้ ายาล้างห้องน้ า)
 จ านวน ๕ แกลลอน

1,149.98           1,149.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
ราคาท่ีเสนอ 1,149.98 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
ราคาท่ีซ้ือ 1,149.98 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061070022 16/7/2561

623 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือกระดาษช าระ จ านวน ๓ กล่อง 2,856.90           2,856.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊ดว๊านซ์ ไฮยีน เซ็นเตอร์ 
จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 2,856.90 บาท

บริษัท แอ๊ดว๊านซ์ ไฮยีน เซ็นเตอร์ 
จ ากัด/ราคาท่ีซ้ือ  2,856.90 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061070027 19/7/2561

624 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันและหนังสือพิมพ์ประจ าเดือน ก.ค.
2561

1,270.00 1,270.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานครและ
ร้านเกษากร

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร
และร้านเกษากร

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1600061080002 1/8/2018

625 ขออนุมัติซ้ือวัสดุโครงการท าบุญวันคล้ายวันสถาปนา
คณะโลจิสติกส์ ประจ าปีพ.ศ.2561

10,480.00 10,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์และแม่ประภา
สังฆภัณฑ์

ร้านดอกไม้เจียมจิตต์และแม่
ประภาสังฆภัณฑ์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061070033 9/7/2018

626 ขออนุมัติซ้ือตรายาง 2,450.00 2,450.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟิค แสนสุขกราฟฟิค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061070030 9/7/2018
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627 ขออนุมัตซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์พ่วงข้าง 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ไพฑูรย์มอเตอร์ ไพฑูรย์มอเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061070029 9/7/2018

628 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาโถชักโครกในห้องน้ า
หญิงและหลอดไฟ

6,578.00 6,578.00 เฉพาะเจาะจง นายพิสิษฐ์ เจิมจันทร์ นายพิสิษฐ์ เจิมจันทร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061070034 9/7/2018

629 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษากล้องวีดีโอ 107.00 107.00 เฉพาะเจาะจง ชลบุรีเซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย ชลบุรีเซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061070031 9/7/2018

630 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถบัสปรับอากาศ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุ้งพัฒนาทรานสปอร์ต จ ากัด บริษัท กุ้งพัฒนาทรานสปอร์ต 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061070036 10/7/2018

631 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถตู้ปรับอากาศ 2,121.97 2,121.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061070037 10/7/2018

632 ขออนุมัติซ้ือรูปพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลท่ี 10และธง 2,290.00 2,290.00 เฉพาะเจาะจง บ้านจิปาถะ และ Title Shop บ้านจิปาถะ และ Title Shop มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061070044 12/7/2018

633 ขออนุมัติซ้ือตรายาง 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟิค แสนสุขกราฟฟิค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061070045 12/7/2018

634 ปรับปรุงห้อง102 382,439.40 382,439.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท พราวด์สเปซ จ ากัด บริษัท พราวด์สเปซ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1600061070001 18/7/2018

635 ขออนุมัติซ่อมแชมและบ ารุงรักษาจอมอนิเตอร์ห้อง 202 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061070059 18/7/2018

636 ขออนุมัติซ้ือสมุด 510.22 510.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061070058 18/7/2018

หนา้ 52



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

637 ขออนุมัติค่าจัดท าเอกสาร 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061070071 23/7/2018

638 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์(คร้ังท่ี
 4)ประจ าปี2561

13,896.00 13,896.00 เฉพาะเจาะจง หจก คณิศรและบริษัท บัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี จ ากัด

หจก คณิศรและบริษัท บัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061070070 23/7/2018

639 ขออนุมัติจัดช้ือน้ ามันและช้ือหนังสือพิมพ์ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานครและ
ร้านเกษากร

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร
และร้านเกษากร

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061070087 31/7/2018

640 ขออนุมัติเช่าคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 เคร่ือง เร่ิม 1ก.ค
2561ถึง30 ก.ย2561

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1600061080001 1/8/2018

641 ขออนุมัติซ้ือจ้างเปล่ียนชักโครก Karat ชนิดฟลัชวาล์ว 8,357.00 8,357.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061070145 10/7/2018

642 ขออนุมัติจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบดับเพลิงใน
อาคาร

61,303.00 61,303.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061070002 
PR1700061070144

10/7/2018  
      
10/7/2018

643 ขออนุมัติเสนอซ้ือตลับหมึกโทนเนอร์ และแฟ้มสันกว้าง 6,249.44 6,249.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061070152 13/7/2018

644 ขออนุมัติซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน ๔ เคร่ือง 82,190.00 82,190.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061070003 
                         
PR1700061070154

17/7/2018  
                
    
16/7/2018

645 ขออนุมัติเสนอจ้างท าข่าวประชาสัมพันธ์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปทักพล ชมช่ืน นายปทักพล ชมช่ืน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061070184 19/7/2018

646 ขออนุมัติเสนอจ้างจัดท าใบประกาศ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061070187 19/7/2018

647 ขออนุมัติเสนอจ้างจัดท ารูปเล่ม  Proceeding 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณพิชญา เฉิดโฉม นางสาวณพิชญา เฉิดโฉม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061070193 19/7/2018

หนา้ 53



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

648 ขออนุมัติเสนอจ้างท าดอกไม้ติดหน้าอก 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061070188 19/7/2018

649 ขออนุมัติเสนอจ้างท าแฟลชไดร์ฟการ์ด 17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเม่ียม เพอร์เฟค จ ากัด บริษัท พรีเม่ียม เพอร์เฟค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061070186 19/7/2018

650 ขออนุมัติเสนอจ้างท าหนังสือท่ีระลึก 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061070183 19/7/2018

651 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มงานวิจัย 28,980.00 28,980.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061070194 20/7/2018

652 ขออนุมัติซ้ือจ้าง ค่าควบคุมงานก่อสร้างงานระบบ
ประจ าอาคารศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุนธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

2,000,000.00 2,000,000.00 จ้างออกแบบ
หรือควบคุมงาน
ก่อสร้างโดยวิธี
คัดเลือก

บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จ ากัด บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061070005  
                            
                     
PR1700061070196

21/7/2018  
                
                
     
21/7/2018

653 ขออนุมัติเสนอซ้ือของท่ีระลึก 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวนิดา ร้านวนิดา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061070212 24/7/2018

654 ขออนุมัติเสนอซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 2,495.00 2,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061070227 31/7/2018

655 ขออนุมัติเสนอซ้ือถ่านอัลคาไลน์ AA และ AAA 4,338.00 4,338.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061070226 31/7/2018

656 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 7/2561 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061070013 2/7/2018

657 ขออนุมัติจ้างท าคู่มือนิสิต 16,470.00 16,470.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
16,470 บาท

บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
16,470 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800061070001 3/7/2018

658 ขออนุมัติจ้างท าสมุดบันทึก 150 ช่ัวโมง 5,625.00 5,625.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 5,625
 บาท

บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
5,625 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061070014 3/7/2018

หนา้ 54



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

659 ขออนุมัติปรับเพ่ิมค่าแรงข้ันต่ างานจ้างเหมาท าความ
สะอาด เดือนเมษายน - กันยายน 2561

7,788.00 7,788.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.
เอส.ซี.กรุ๊ป จ ากัด/เสนอราคา 
7,788 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.
บี.เอส.ซี.กรุ๊ป จ ากัด/เสนอราคา 
7,788 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800061070002 4/7/2018

660 ขออนุมัติจ้างท าเล่มคู่มือ (โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2561)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน A.Pong Tutor/เสนอราคา 
2,000 บาท

ร้าน A.Pong Tutor/เสนอราคา 
2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061070028 9/7/2018

661 ขออนุมัติจ้างปูอิฐบล็อคปลูกหญ้า 37,688.08 37,688.08 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008/เสนอ
ราคา 37,688.08 บาท

หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008/เสนอ
ราคา 37,688.08 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800061070003 11/7/2018

662 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาหลักสูตร)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
5,000 บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061070034 11/7/2018

663 ขออนุมัติซ้ือสาย HDMI 3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกมงคล บุญวิทยากร/เสนอ
ราคา 3,150 บาท

นายเอกมงคล บุญวิทยากร/เสนอ
ราคา 3,150 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061070038 18/7/2018

664 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนฤดู
ร้อน ปีการศึกษา 2561

4,646.25 4,646.25 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
4,646.25 บาท

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
4,646.25 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061070035 18/7/2018

665 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ (โครงการปรับแผนยุทธศาสตร์
และการจัดท าแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 ประจ าปี 2562 และประชุมอาจารย์ประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา คร้ังท่ี 4/2561)

1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด /
เสนอราคา 1,440 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด /
เสนอราคา 1,376 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061070043 19/7/2018

666 ขออนุมัติจ้างจัดท าเอกสาร (โครงการปรับแผน
ยุทธศาสตร์และการจัดท าแผนปฏิบัติการ คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี 2562 และประชุม
อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คร้ังท่ี 4/2561)

9,920.00 9,920.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 9,920
 บาท

บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
9,920 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061070042 19/7/2018

667 ขออนุมัติจัดซ้ืองานระบบ ACCESS CONTROL 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสกนธ์ ชลธารกัมปนาท/เสนอ
ราคา 23,000 บาท

นายสกนธ์ ชลธารกัมปนาท/เสนอ
ราคา 23,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800061070004 20/7/2018

หนา้ 55



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

668 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนฤดู
ร้อน ปีการศึกษา 2560 (เพ่ิมเติม)

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
900 บาท

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061070048 25/7/2018

669 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส าหรับโครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา)

1,915.00 1,915.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 1,915 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 1,865 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061070063 31/7/2018

670 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารส าหรับโครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา ประจ าปีการศึกษา 2560

18,910.00 18,910.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
18,910 บาท

บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
18,910 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800061070005 31/7/2018

671 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส าหรับโครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา)

1,915.00 1,915.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 1,915 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 1,799 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061070065 31/7/2018

672 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส าหรับโครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา)

2,151.00 2,151.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 2,151 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 1,951 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061070066 31/7/2018

673 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส าหรับโครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา)

1,880.00 1,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 1,880 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 1,812 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061070064 31/7/2018

674 ขออนุมัติจ้างส าเนาเอกสาร เพ่ือเป็นเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

1,030.50 1,030.50 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061070011 4/7/2018

หนา้ 56



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

675 ขออนุมัติซ้ือวัสดุปูน จ านวน 4 รายการ เพ่ือใช้เพ่ิมแร่
ธาตุในน้ าของการเล้ียงกุ้งพ่อแม่พันธ์ุกุ้งกุลาด าของ
ศูนย์วิจัยคณะเทคโนโลยีทางทะเล

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย์ พรพานิช นางสาวลัดดาวัลย์ พรพานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061070009 4/7/2018

676 ขออนุมัติจ้างท าแผ่นเอกสารประชาสัมพันธ์ และชุด
น าเสนอแบบตัวเอ็กซ์ เพ่ือใช้ในการเล้ียงปลากระพงขาว
ในวิชาการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ โรงพิมพ์จิรเมธ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061070013 4/7/2018

677 ขออนุมัติซ้ือพันธ์ุลูกกุ้งกุลาด า จ านวน 204,000 ตัว 
เพ่ือน ามาเล้ียงในศูนย์วิจัยเพ่ือการเรียนการสอนของ
คณะเทคโนโลยีทางทะเล

36,720.00 36,720.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย์ พรพานิช นางสาวลัดดาวัลย์ พรพานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061070025 10/7/2018

678 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการ เพ่ือใช้ใน
โครงการทบทวนแนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน คณะ
เทคดนโลยีทางทะเล ปีการศึกษา 2561

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061070029 12/7/2018

679 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 23 
กรกฎาคม 2561 เพ่ือรับ-ส่งประธานและกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ
เทคโนโลยีทาางทะเล

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร เจริญพร นายสมมิตร เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061070030 12/7/2018

680 ขออนุมัติซ้ืออาหารปลากระพงขาวเบอร์ 7 จ านวน 5 ลูก
 เพ่ือใช้ในการเล้ียงปลากระพงขาวในวิชาการเรียนการ
สอนของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย์ พรพานิช นางสาวลัดดาวัลย์ พรพานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061070031 17/7/2018

681 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 25 กรกฎาคม 2561
 เพ่ือรับ-ส่ง คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีทาง
ทะเล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล คร้ังท่ี 2/2561 ณ มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061070042 19/7/2018

682 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561
 เพ่ือรับส่งกรรมการสอบปัญหาพิเศษ (ดร.จันทร์จรัส 
วัฒนโชติ) ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา จ.
ชลบุรี

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061070041 19/7/2018

หนา้ 57



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

683 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการ จ านวน 1 โครงการ 
เพ่ือใช้ในโครงการค่ายภาคฤดูร้อนระหว่างคณะ
เทคโนโลยีทางทะเลดับ WMU กับ TUMSAT

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประสิทธิภัณฑ์,ร้านเอ เคร่ืองครัว ร้านประสิทธิภัณฑ์,ร้านเอ 
เคร่ืองครัว

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061070039 19/7/2018

684 ขออนุมัติจ้างส าเนาเอกสารและเข้าเล่ม +อุปกรณ์ เพ่ือ
เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล

1,580.50 1,580.50 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061070044 21/7/2018

685 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561
 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์ประชุมคณะท างานเฉพาะกิจด้าน
วิชาการเพ่ือการศึกษาผลกระทบของเคร่ืองมือประมงท่ี
มีประสิทธิภาพสูง

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

PR2100061070049 23/7/2018

686 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์  โดยเปล่ียน 
Mainborad Dell Optiplex 390 และ Power Supply
 Dell 250w เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งานด้านการเรียน
การสอนและการวิจัยของคณะเทคโนโลยีทางทะเล (มบ.
จบ.581500301000560)

9,150.00 9,150.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส คลินิก คอม โดย เนส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061070048 23/7/2018

687 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยเปล่ียน
เมนบอร์ดและ RAM คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้มีสภาพ พร้อม
ใช้งานด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล (มบ.จบ.591500301000170)

4,380.00 4,380.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส คลินิก คอม โดย เนส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061070046 23/7/2018

688 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 23 กรกฎาคม 2561
 เพ่ือรับอาจารย์จาก Tokyo University of Marine 
Science Technology ประเทศญ่ีปุ่น เพ่ือเข้าร่วม
โครงการ ค่ายภาคฤดูร้อนกับคณะเทคโนโลยีทางทะเล

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

PR2100061070066 23/7/2018

689 ขออนุมัติซ้ืออาหารกุ้ง จ านวน 3 รายการ เพ่ือใช้ในการ
เล้ียงกุ้งพ่อแม่พันธ์ุกุ้งกุลาด าของศูนย์วิจัยคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล

20,650.00 20,650.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย์ พรพานิช นางสาวลัดดาวัลย์ พรพานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061070010 24/7/2018

หนา้ 58



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

690 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 25 
กรกฎาคม 2561 เพ่ือส่งอาจารย์จาก Tokyo University
 of Marine Science and Technology ประเทศญ่ีปุ่น

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

PR2100061070051 25/7/2018

691 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองวิเคราะห์เย่ือใย จ านวน 1 เคร่ือง
 เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

25,359.00 25,359.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061070060 27/7/2018

692 ขออนุมัติจ้างเปล่ียน compact pirani gauge จ านวน 1
 ช้ิน ท่ีช ารุดของเคร่ืองท าแห้งแบบเยือกแข็ง

30,334.50 30,334.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061070058 27/7/2018

693 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 1 
สิงหาคม 2561 เพ่ือรับ-ส่ง คณาจารย์เข้าร่วมสัมมนาเชิง
วิชาการ ''การจัดการข้อมูล IFSAR เพ่ือการแก้ไขปัญหา
เชิงพ้ืนท่ีส าหรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี''

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

PR2100061070067 31/7/2018

694 ขออนุมัติซ่อมโปรเจคเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
L204A , L-204B เน่ืองจากเมนบอร์ดเสีย หลอดภาพ
กรองอากาศเส่ือมสภาพ จึงไม่สามารถใช้งานได้

31,800.00 31,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพรัช
คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิ
เคช่ัน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพรัช
คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ คอม
มิวนิเคช่ัน

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061060061 1/7/2018

695 ขออนุมัติจ้างตัดเย็บผ้าปูโต๊ะ จ านวน 4 ผืน เพ่ือน ามาใช้
ในการจัดห้องประชุมของบุคลากรภายในคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

10,330.00 10,330.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิศมัย กานแก้ว นางสาวพิศมัย กานแก้ว ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061060036 1/7/2018

696 ขออนุมัติจ้างส าเนาเอกสาร และเข้าเล่ม+อุปกรณ์ เป็น
เอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

15,823.60 15,823.60 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061060060 1/7/2018

697 ขออนุมัติซ้ือช้ันไม้วางของ จ านวน 4 อัน เพ่ือใช้ส าหรับ
วางตัวอย่างในห้องปฏิบัติการโรคพืช

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสัมพันธ์เฟอร์นิเจอร์ ร้านสัมพันธ์เฟอร์นิเจอร์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061070023 13/7/2018

698 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาใช้
เป็นของท่ีระลึกไปนิเทศนิสิตฝึกงานสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร

2,240.00 2,240.00 เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรเขาบายศรี

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรเขาบายศรี

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061070021 13/7/2018

หนา้ 59



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

699 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์กาเรกษตร จ านวน 8 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรเพาะขยายพันธ์ุไม้ ใช้
ในการบ ารุงต้นไม้ และปลูกลงในแปลงทดลอง

41,445.00 41,445.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสาหร่าย ภาระเปล้ือง,
ร้านไฮกรีนไฮโดรโปนิกส์ฟาร์ม,ร้าน
พรสุดาพันธ์ไม้,นายพีระพงษ์ ผดุง
ตรุกูล,บริษัทอีโคอะโกรจ ากัด,ร้าน
ค ามูลการเกษตร,บ้านสวนเบญญาภร

นางสาวสาหร่าย ภาระเปล้ือง,
ร้านไฮกรีนไฮโดรโปนิกส์ฟาร์ม,
ร้านพรสุดาพันธ์ไม้,นายพีระพงษ์ 
ผดุงตรุกูล,บริษัทอีโคอะโกรจ ากัด,
ร้านค ามูลการเกษตร,บ้านสวน
เบญญาภร

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061070022 13/7/2018

700 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1 โครงการ เพ่ือใช้ใน
โครงการเสริมทักษะความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิชาการ เพ่ือ
นิสิตวิทย์-ศิลป์

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061070031 17/7/2018

701 ขออนุมัติจ้างแต่งหน้า และท าผม จ านวน 1 โครงกาาร 
เพ่ือใช้ประกอบโครงการท าบุญและสักการะศาลพระ
พรหมประจ ามหาวิทยาลัย

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชาญชัยการแสดง ร้านชาญชัยการแสดง ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061070037 17/7/2018

702 ขออนุมัติจ้างท าพิธีสักการะศาลพระพรหมจ านวน 1 งาน
  เพ่ือใช้ประกอบโครงการ ท าบุญและสักการะศาลพระ
พรหมประจ ามหาวิทยาลัย

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกสิทธ์ิ พิพิธพรชัย นายเอกสิทธ์ิ พิพิธพรชัย ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061070036 17/7/2018

703 ขออนุมัติซ้ือดอกไม้ธูปเทียน เพ่ือใช้ประกอบโครงการ 
ท าบุญและสักการะศาลพระพรหมประจ ามหาวิทยาลัย

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด
(มหาชน),นางเพชรวลี พร้อมพรรค

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด
(มหาชน),นางเพชรวลี พร้อมพรรค

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061070034 17/7/2018

704 ขออนุมัติเช่าชุดนางร า จ านวน 1 โครงการ เพ่ือใช้
ประกอบโครงการ ท าบุญและสักการะศาลพระพรหม
ประจ ามหาวิทยาลัย

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชาญชัยการแสดง ร้านชาญชัยการแสดง ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061070033 17/7/2018

705 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการ เพ่ือใช้ในโครงการ 
ท าบุญและสักการะศาลพระพรหมประจ ามหาวิทยาลัย

23,434.50 23,434.50 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัดชิภา จิตต์สงวน,ร้านเจ้
อ้อยสังหภัณฑ์สาขาตลาดซุ้ย ,
นางสาวรัตนา แซ่ตันล,นางสาวศุภ
สิริ หลีพันธ์,บริษัทสยามแม็คโคร
จ ากัด(มหาชน)

นางสาวกัดชิภา จิตต์สงวน,ร้านเจ้
อ้อยสังหภัณฑ์สาขาตลาดซุ้ย ,
นางสาวรัตนา แซ่ตันล,นางสาวศุภ
สิริ หลีพันธ์,บริษัทสยามแม็คโคร
จ ากัด(มหาชน)

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061070032 17/7/2018

706 ขออนุมัติจ้างเหมายานพหานะวันท่ี 21 กรกฎาคม 2561
 เพ่ือรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
จังหวัดปทุมธานี มาส่งท่ี ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061070047 19/7/2018

หนา้ 60



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

707 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561
 เพ่ือรับ-ส่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เข้า
พบคณบดีคณะนิติศาสตร์ เพ่ือหารือเก่ียวกับการบริหาร
จัดการของคณะฯ

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

PR2200061070055 23/7/2018

708 ขออนุมัติซ้ือไม้ดอกสีเหลือง จ านวน 80 ต้น เพ่ือปลูก
เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลท่ี
 10 เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสวนเบญญาภร ร้านบ้านสวนเบญญาภร ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061070061 25/7/2018

709 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 31 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์และ
วิชาปฏิบัติการชีวเคมี

70,352.50 70,352.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061070068 27/7/2018

710 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 
เพ่ือรับ-ส่งจารย์เดินทางไปอบรมการจัดการข้อมูล 
TFSAR เพ่ือการแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนท่ีส าหรับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

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

PR2200061070075 31/7/2018

711 ขอความเห็นชอบซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด LED สี เพ่ือใช้ในการพิมพ์เอกสาร
ส าหรับท างานและการเรียนการสอนคณะอัญมณี

16,900.00 16,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพรัช
คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิ
เคช่ัน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพรัช
คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ คอม
มิวนิเคช่ัน

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061060044 1/7/2018

712 ขอความเห็นชอบซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 เคร่ือง เพ่ือใช้ในการพิมพ์
เอกสารส าหรับการท างานและการเรียนการสอน
คณะอัญมณี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพรัช
คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิ
เคช่ัน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพรัช
คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ คอม
มิวนิเคช่ัน

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061060043 1/7/2018

713 ขอความเห็นชอบซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA 
3600 ANSI Lumens  จ านวน 1 เคร่ือง

26,900.00 26,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพรัช
คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิ
เคช่ัน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพรัช
คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ คอม
มิวนิเคช่ัน

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061060040 1/7/2018

714 ขอความเห็นชอบซ้ือแม่พิมพ์เคร่ืองประดับส าหรับงาน
ป๊ัมข้ึนรูป จ านวน 2 รายการ เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้
กระบวนการป๊ัมข้ึนรูปเคร่ืองประดับ

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวนนาวิน กล้าสาริกิจ นายวนนาวิน กล้าสาริกิจ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061060050 1/7/2018

หนา้ 61



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

715 ขอความเห็นชอบซ้ือโต๊ะพับเอนกประสงค์ จ านวน 4 ตัว 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการเคมี L505

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินทีเรียร์ ไอเดีย
 สาขาท่ี 1

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินทีเรียร์ ไอเดีย
 สาขาท่ี 1

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061060041 1/7/2018

716 ขอความเห็นชอบเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน 3 เคร่ือง เพ่ือใช้ในการส ารองไฟคอมพิวเตอร์
ห้อง  L507 เพ่ือป้องกันคอมพิวเตอร์การช ารุดเน่ืองจาก
ไฟตก ,ไฟดับและไฟกระชาก

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพรัช
คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิ
เคช่ัน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพรัช
คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ คอม
มิวนิเคช่ัน

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061060045 1/7/2018

717 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างส าเนาเอกสาร เพ่ือเป็น
เอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะอัญมณี

2,370.15 2,370.15 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061060039 1/7/2018

718 ขออนุมัติซ้ือ Graphite Crucible for VC400, 8mm, 
steep angle จ านวน 3 อัน เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน
รายวิชาการหล่อเคร่ืองประดับ

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพรเทค ทรานสเฟอร์ จ ากัด บริษัท โพรเทค ทรานสเฟอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061040022 1/7/2018

719 ขออนุมัติซ้ือตะกร้าพลาสติก จ านวน 15 โหล เพ่ือใช้การ
จัดเก็บพิมพ์ยางเคร่ืองประดับ

3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจรรยาพร คงกระพันธ์ นางสาวจรรยาพร คงกระพันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061060024 1/7/2018

720 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการโครงการ 
innovation Hubs เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานนวตกรรม
ของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวถลัชนันท์ วิจิตรโยธาการ นางสาวถลัชนันท์ วิจิตรโยธาการ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2300061070001 12/7/2018

721 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการโครงการ 
innovation Hubs เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานนวตกรรม
ของประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุขุม ชาวนาป่า นายสุขุม ชาวนาป่า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2300061070002 12/7/2018

722 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศวันท่ี 15 
กรกฎาคม 2561 เพ่ือรับ-ส่งคณาจารย์เข้าร่วมจัดแสดง
งานโครงการ Innovation Hubs เพ่ือสร้างเศรษฐกิจ
ฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

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

PR2300061070023 12/7/2018

723 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการ เพ่ือใช้ส าหรับการ
พิมพ์เอกสารในการจัดโครงการเปิดโลกอัญมณี คร้ังท่ี 11

3,590.00 3,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บันดาลอริยทรัพย์ จ ากัด บริษัท บันดาลอริยทรัพย์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061070031 17/7/2018

หนา้ 62



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

724 ขออนุมัติซ้ือวัสดุในการประกอบโครงการ จ านวน 1 
โครงการ เพ่ือใช้ในการจัดโครงการ ''สอนศิลปศิลปะ
ส าหรับเยาวชนคร้ังท่ี 8 ''

10,300.00 10,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอกาลิโก ร้านอกาลิโก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061070028 17/7/2018

725 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 19 
กรกฎาคม 2561 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมประชุม
เครือข่ายเช่ียวชาญอุตสาหกรรมชุบโลหะไทย

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

PR2300061070042 18/7/2018

726 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 25 
กรกฎาคม 2561 เพ่ือรับ-ส่งคณาจารย์เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะอัญมณี คร้ังท่ี 4/2561

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061070043 19/7/2018

727 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือใช้ส าหรับมอบให้ประธาน
กรรมการ และกรรมการ ผู้ตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร คณะอัญมณี มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จ านวน 3 หลักสูตร

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดลยา ศรีมะลิ นางสาวดลยา ศรีมะลิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061060053 23/7/2018

728 ขออนุมัติซ้ือกล่องใส่แฟ้ม 1 ช่อง จ านวน 5 ใบ เพ่ือใช้
ส าหรับจัดเก็บเอกสารประกอบการเรียนการสอนของ
คณะอัญมณี

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061070047 24/7/2018

729 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ชุดเคร่ืองนอน 
เพ่ือใช้ส าหรับห้องรับรองแขก คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในห้องพักรับรองของคณะ 2 ห้อง

805.00 805.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลุงเภาซักอบรีด ร้านลุงเภาซักอบรีด มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061070001 2/7/2018

730 ขออนุมัติเช่ารถยนต์น่ังส่วนกลาง รถยนต์เก๋ง ย่ีห้อ 
TOYOTA รุ่น ALTIS 1.6G สีด า ทะเบียน กย 6683 
นครปฐม จ านวน 1 คัน

44,899.98 44,899.98 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท นครชัยศรี ฮอนด้า ออโตโม
บิล จ ากัด

บริษัท นครชัยศรี ฮอนด้า ออโต
โมบิล จ ากัด

มีอาชีพให้เช่าโดยตรง ให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PO2400061070001 3/7/2018

731 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 7 กล่อง 
ส าหรับใช้พิมพ์งานเอกสารทางราชการต่างๆ ใน
ส านักงานคณบดีของคณะฯ

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061070004 4/7/2018

732 ขออนุมัติซ้ือดอกไม้ประดิษฐ์ ตกแต่งสถานท่ีในโครงการ
ประชุมวิชาการระดับอาเซียน ประจ าปี 2018 
(10-12กค61)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้นารีรัตน์ ร้านดอกไม้นารีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061070019 5/7/2018

หนา้ 63



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

733 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดการแสดง ในโครงการประชุม
วิชาการระดับอาเซียน ประจ าปี 2018 (10-12กค61)

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะโชค ลีลอย นายชนะโชค ลีลอย มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061070018 5/7/2018

734 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 2 คัน 1 วัน 
รับส่งผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับอาเซียน 
ประจ าปี 2018 (10-12กค61)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061070017 5/7/2018

735 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 2 คัน 1 วัน 
รับส่งผู้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับอาเซียน 
ประจ าปี 2018 (10-12กค61)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061070016 5/7/2018

736 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ชุดเคร่ืองนอน 
เพ่ือใช้ส าหรับห้องพักรับรองของคณะฯ จ านวน 2 ห้อง 
อาคารมีชัย ฤชุพันธ์ 2

505.00 505.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลุงเภาซักอบรีด ร้านลุงเภาซักอบรีด มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061070020 9/7/2018

737 ขออนุมัติจ้างท าไวนิล จ านวน 1 ป้าย ส าหรับใช้ตกแต่ง
สถานท่ีเพ่ือลงนามถวายพระพรเน่ืองในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงศิลป์ ร้านหน่ึงศิลป์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061070029 16/7/2018

738 ขออนุมัติค่าเช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง เพ่ือใช้ใน
การด าเนินการจัดอบรมโครงการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
การท างาน และการจัดการเรียนการสอน (31ก.ค.-1ส.ค.
61)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง Amphawa Na Non Hotel&Spa Amphawa Na Non Hotel&Spa มีอาชีพให้เช่าโดยตรง ให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061070036 17/7/2018

739 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 2 คัน 
2 วัน เพ่ือใช้เดินทางเข้าร่วมโครงการเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการท างานและการจัดการเรียนการสอน
(31ก.ค.-1ส.ค.61)

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061070037 17/7/2018

740 ขออนุมัติค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 
กช 637 เพ่ือใช้ในการเดินทางปฏิบัติงานราชการของ
คณะการจัดการและการท่องเท่ียว

70.00 70.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061070038 18/7/2018

741 ขออนุมัติค่าจ้างจัดท าคู่มือนิสิตใหม่ จ านวน 400 เล่ม 
เพ่ือแนะน าความรู้เบ้ืองต้นต่างๆ ให้กับนิสิตใหม่ของ
คณะฯ

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061070039 23/7/2018

หนา้ 64



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

742 ขออนุมัติค่าซ่อมแซม และบ ารุงรักษา ทะเบียน ฮท 107
 กทม.(เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง-รถตู้) เพ่ือดูแล และ
บ ารุงรักษารถยนต์ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการ
ของคณะฯ

2,561.05 2,561.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061070046 24/7/2018

743 ขออนุมัติค่าจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ จ านวน 16,013 
แผ่น ส าหรับใช้ในการจัดการสอบ ปลายภาค ภาคฤดู
ร้อน ปีการศึกษา 2560

8,006.50 8,006.50 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061070056 26/7/2018

744 ขออนุมัติค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 
กช 637 เพ่ือใช้ในการเดินทางปฏิบัติงานราชการของ
คณะการจัดการและการท่องเท่ียว

80.00 80.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061070059 26/7/2018

745 ขออนุมัติจ้างจัดท าคู่มือนิสิตใหม่ จ านวน 200 เล่ม เพ่ือ
แนะน าความรู้เบ้ืองต้นต่างๆ ให้กับนิสิตใหม่ของคณะฯ 
(2ส.ค.61)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061070057 26/7/2018

746 ขออนุมัติค่าสิทธ์ิในการเข้าใช้งาน เพ่ือใช้ประกอบการ
จัดการเรียนการสอนกับนิสิตสาขาการท่องเท่ียวและ
โรงแรม โครงการปรังปรุง IT Program ด้านการ
ท่องเท่ียว (ส.ค.61-ก.ค.62)

10,432.50 10,432.50 เฉพาะเจาะจง Thai-Amadeus Southeast Asia 
Co.,Ltd.

Thai-Amadeus Southeast Asia 
Co.,Ltd.

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061070055 26/7/2018

747 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมถังใส จ านวน 24 ถัง ส าหรับใช้ด่ืม
บริโภคประจ าแต่ละช้ัน ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ของคณะฯ

840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง นส.จ๊ีด มณีรัตน์ นส.จ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061070058 26/7/2018

748 ขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันรถรับส่งเอกสาร เดือนกรกฎาคม 
2561

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400
 บาท

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061070007 2/7/2018

749 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าในศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทย ฯ เดือนกรกฎาคม 2561

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

นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอราคา 
3,386 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061070008 2/7/2018

750 ขออนุมัติเบิกค่าของท่ีระลึก-โครงการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร วันท่ี 25 กรกฎาคม 
2561

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร   / เสนอราคา 3, 000บาท

มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร   / เสนอราคา 2,998 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061070013 9/7/2018

หนา้ 65



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

751 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 7,415.10 7,415.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด / 
เสนอราคา 7,415.10 บาท

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด / 
เสนอราคา 7,415.10 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061070012 9/7/2018

752 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม -โครงการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร วันท่ี 25 
กรกฎาคม 2561

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช   / เสนอราคา 4,000
บาท

ร้านธีรเดช   / เสนอราคา 
3,762.90 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061070014 9/7/2018

753 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาเช่ายานพาหนะ วันท่ี 14 
กรกฎาคม 2561

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง นายจิตตพล  พิจารณ์จิตร / เสนอ
ราคา 3,800บาท

นายจิตตพล  พิจารณ์จิตร / เสนอ
ราคา 3,800บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061070020 10/7/2018

754 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว (หลอด
ไฟฟ้า สตาร์ทเตอร์ บัลลาต และก๊อกน้ า)

4,050.00 4,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ   / เสนอราคา 
4,050บาท

ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ   / เสนอราคา
 2,960บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061070024 16/7/2018

755 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการพาหนะ-โครงการจัดท า
แผนกิจกรรมนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2561 วันท่ี 22 
กรกฎาคม 2561

11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล  โรจน์วิวัฒน์    / เสนอ
ราคา 11,200บาท

นายอนุกูล  โรจน์วิวัฒน์    / เสนอ
ราคา 11,200บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2700061070001 17/7/2018

756 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือชุดตัวยาสมุนไพรแห้ง-วิชาเภสัช
กรรมไทย 1 เร่ืองเภสัชวัตถุ วันท่ี 15 สิงหาคม 2561

5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิรา ชิตบัณฑิตย์    / 
เสนอราคา 5,700 บาท

นางสาวรุจิรา ชิตบัณฑิตย์    / 
เสนอราคา 5,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061070028 23/7/2018

757 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการ
ประชาสัมพันธ์งานบริการของศูนย์บริการการแพทย์แผน
ไทยฯ

3,681.00 3,681.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษ์สุข จ ากัด  และร้าน 
Infinifty Copy Print  / เสนอราคา
 3,681 บาท

บริษัท รักษ์สุข จ ากัด  และร้าน 
Infinifty Copy Print  / เสนอ
ราคา 3,606 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061070029 23/7/2018

758 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ป๊ัมน้ า หมายเลขครุภัณฑ์ 600401001000016

4,803.00 4,803.00 เฉพาะเจาะจง นายปราบศึก  เสนพันธ์ุล า นายปราบศึก  เสนพันธ์ุล า บริการดี อุปกรณ์พร้อม ราคาต่ าสุด PR2800061070008 9/7/2018

759 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุในโครงการปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่และก้าวแรกสู่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ใน
วันท่ี 3 และ 5 สิงหาคม พ.ศ.2561

3,460.00 3,460.00 เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน บีพี เพ่ือนนักเรียน 2.บริษัท 
สยามแม็คโคร จ ากัด 3.นางสาว
สมคิด ใจตรง

1.ร้าน บีพี เพ่ือนนักเรียน 2.บริษัท
 สยามแม็คโคร จ ากัด 3.นางสาว
สมคิด ใจตรง

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061070010 12/7/2018

หนา้ 66



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

760 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด
โครงการสมุนไพรท้องถ่ินเพ่ือเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ปีก
ภาคตะวันออก ในวันท่ี 11 สิงหาคม 2561

45,630.00 45,630.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมส่วนบูติค,ร้านวัฒนาโลหะกิจ
,ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เหล็กวัฒนา,ร้าน
 บี.พี.เพ่ือนนักเรียน,ร้านเจริญภัณฑ์,
อรัญการปศุสัตว์,ร้านล้านแชมป์อิง
เจ็ท,ร้านนุกุลตู้แช่,บริษัท เมกา โฮม 
เซ็นเตอร์ จ ากัด,ต้นกล้า ก๊อปป้ี,
นายสัญชัย 
เกษสกุล,บริษัท สยามแม็คโคร จ า
กัด,นางสาวรัชนี  พุทธา,นายส ารอง
 คูเจริญและบริษัท ยูเน่ียน ซายน์ 
เทรดด้ิง จ ากัด

ร้านสมส่วนบูติค,ร้านวัฒนาโลหะ
กิจ,ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เหล็กวัฒนา
,ร้าน บี.พี.เพ่ือนนักเรียน,ร้าน
เจริญภัณฑ์,
อรัญการปศุสัตว์,ร้านล้านแชมป์อิง
เจ็ท,ร้านนุกุลตู้แช่,บริษัท เมกา 
โฮม เซ็นเตอร์ จ ากัด,ต้นกล้า ก๊อป
ป้ี,นายสัญชัย 
เกษสกุล,บริษัท สยามแม็คโคร จ า
กัด,นางสาวรัชนี  พุทธา,นาย
ส ารอง คูเจริญและบริษัท ยูเน่ียน 
ซายน์ เทรดด้ิง จ ากัด

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061070015 19/7/2018

761 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ
 ในการจัดโครงการสมุนไพรท้องถ่ินเพ่ือเกษตรกรผู้เล้ียง
สัตว์ปีกภาคตะวันออก ในวันท่ี 11 สิงหาคม 2561

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี บริการดี อุปกรณ์พร้อม ราคาต่ าสุด PR2800061070016 19/7/2018

762 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุในโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์และการตรวจวัด
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร(คร้ังท่ี5)ในวันท่ี 25 
สิงหาคม พ.ศ.2561

69,220.00 69,220.00 เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน บี.พี. เพ่ือนนักเรียน 2.ตลาด
วัฒนานคร3. ศูนย์ไอที วัฒนานคร
4.ร้านสมสวนบูติค 5.ร้านแชมป์อิงค์
เจ็ท 6.กนกไทย 7. ต้นกล้าก๊อปป้ี  
8. ลุงป๊ิกไม้มงคล9.เอกชัย สทรี
บิวช่ันซิสเทม จ ากัด 10.บริษัท 
วิโรฒวิทยาภัณฑ์  จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่) 11.บริษัท จี9 จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่)12. บริษัท สยาม
แม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 13.บริษัท
 ยูเน่ียนซายน์ จ ากัด

1.ร้าน บี.พี. เพ่ือนนักเรียน 2.
ตลาดวัฒนานคร3. ศูนย์ไอที 
วัฒนานคร4.ร้านสมสวนบูติค 5.
ร้านแชมป์อิงค์เจ็ท 6.กนกไทย 7. 
ต้นกล้าก๊อปป้ี  8. ลุงป๊ิกไม้มงคล9.
เอกชัย สทรีบิวช่ันซิสเทม จ ากัด 
10.บริษัท วิโรฒวิทยาภัณฑ์  จ ากัด
 (ส านักงานใหญ่) 11.บริษัท จี9 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่)12. บริษัท 
สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
13.บริษัท ยูเน่ียนซายน์ จ ากัด

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061070021 24/7/2018

หนา้ 67



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

763 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารสรุปเล่ม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์และ
การตรวจวัดคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร(คร้ังท่ี5)ใน
วันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ.2561

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี บริการดี อุปกรณ์พร้อม ราคาต่ าสุด PR2800061070022 24/7/2018

764 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเข้ือเพลิง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร 
จ ากัด

สินค้าได้มาตรฐาน เครดิตได้ ราคา
มาตรฐาน

PR2800061070023 26/7/2018

765 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
สรุปผลการตรวจ (CAR) การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี
การศึกษา 2560 ในวันท่ี 23-24 สิงหาคม พ.ศ.2561

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี บริการดี อุปกรณ์พร้อม ราคาต่ าสุด PR2800061070028 31/7/2018

766 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่มการ
ตรวจ (SAR)การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปี
การศึกษา 2560 ในวันท่ี 23-24 สิงหาคม พ.ศ.2561

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี บริการดี อุปกรณ์พร้อม ราคาต่ าสุด PR2800061070027 31/7/2018

767 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าของท่ีระลึก ท่ีใช้ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันท่ี 
23-24 สิงหาคม พ.ศ.2561

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสุนิตา ระว้า นางสุนิตา ระว้า สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061070026 31/7/2018

หนา้ 68



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

768 ขออนุมัติจ้างและเบิกค่าจ้างเก็บแบบสอบถามและและ
วิเคราะห์ผลแบบสอบถามโครงการการบริหารจัดการ
ขยะฯ กิจกรรมย่อยท่ี 7 วันท่ี 27-31 ก.ค. 2561

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

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

มีความสามรถตรงกับความต้องการ
 ราคาต่ าสุด

PR3300061070014 6/7/2561

769 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มใน
การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาการ
บริหารท่ัวไป ประจ าปีการศึกษา 2561

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR3300061070010 6/7/2561

770 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างท าเล่มรายงานในการ
ตรวจประกันคุณภาพหลักสูตรฯ สาขา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ต้นกล้าก็อปป้ี ต้นกล้าก็อปป้ี บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR3300061070009 6/7/2561

771 ขออนุมัติซ้ือและขอเบิกเงินค่าวัสดุและอุปกรณ์โครงการ
การบริหารจัดการขยะฯ กิจกรรมย่อยท่ี 7 วันท่ี 27-31 
ก.ค. 2561

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

บริษัท ล้านแชมป์อิงค์เจ็ท จ ากัด 
ส านักงานใหญ่
ศูนย์ไอที วัฒนานคร
บริษัท ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด

สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061070013 6/7/2561

772 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าจ้างเหมารถรับ-ส่ง 
คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพหลักสูตรฯ สาขา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย ศรีสวัสด์ิ บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR3300061070008 6/7/2561

773 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ เพ่ือใช้ในการประชุม
พัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร สาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีพี เพ่ือนนักเรียน ร้านบีพี เพ่ือนนักเรียน สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061070011 6/7/2561

หนา้ 69



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

774 ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ส าหรับใช้รับ-ส่งในโครงการ
การบริหารจัดการขยะฯ กิจกรรมย่อยท่ี 7 วันท่ี 27-31 
ก.ค. 2561

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย์ อัฒโน นายไพวัลย์ อัฒโน บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR3300061070015 6/7/2561

775 ขออนุมัติว้ือและเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน 
รายวิชาระบบส่ือประสม

18,083.00 18,083.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอซอฟท์วัน จ ากัด บริษัท เอซอฟท์วัน จ ากัด PR3300061070017 9/7/2561

776 ขออนุมัติจ้างเหมารถในโครงการ การบริหารจัดการขยะ
ฯ กิจกรรมย่อยท่ี 5 และ กิจกรรมย่อยท่ี 6 ระหว่างวันท่ี
 7-12 ก.ค. พ.ศ. 2561

100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิบูรณ์ วันเพ็ญ             นาย
พิพัฒน์ เปรมศรี

นายพิบูรณ์ วันเพ็ญ             
นายพิพัฒน์ เปรมศรี

บริการดี ปลอดภัยราคาต่ าสุด PR3300061070016 9/7/2561

777 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน 
รายวิชาเทคโนโลยีทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
รายวิชาการส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

22,491.40 22,491.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชอร์ร่ีเน็ตเวิร์คแอนด์
โซลูช่ันส์ จ ากัด

บริษัท เชอร์ร่ีเน็ตเวิร์คแอนด์
โซลูช่ันส์ จ ากัด

สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061070018 9/7/2561

778 ขออนุมัตจ้างและจ่ายเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว ศูนย์ถ่ายเอกสารไทยแก้ว บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR3300061070020 11/7/2561

779 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ 
ส าหรับการตรวจประกันประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย์ อัฒโน นายไพวัลย์ อัฒโน บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR3300061070021 11/7/2561

780 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ต้นกล้าก็อปป้ี ต้นกล้าก็อปป้ี บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR3300061070019 11/7/2561

781 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุในโครงการบูรพา
สระแก้วร่วมใจรับน้องประชุมเชียร์ ประจ าปีการศึกษา 
2561

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง แสงงามอิงค์เจ็ก วัฒนานคร
ร้านพิชิตภัณฑ์
นายนพรัตน์ กวีกิจดิลก

แสงงามอิงค์เจ็ก วัฒนานคร
ร้านพิชิตภัณฑ์
นายนพรัตน์ กวีกิจดิลก

สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061070024 13/7/2561

782 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมชุดเคร่ืองวัด
คุณภาพน้ า U-52 หมายเลขครุภัณฑ์ 
570806308000001

35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์ 
จ ากัด

บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์
 จ ากัด

บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR3300061070023 13/7/2561

783 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุในการจัดโครงการฝึก
ประสบการณ์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ระหว่างวันท่ี 3-5 ส.ค. 2561

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี.พี. เพ่ือนนักเรียน         ดี.
ดี.วัฒนา
ต้นกล้า ก๊อปป้ี
บมจ.ซีพี ออลล์
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม
 จ ากัด

ร้าน บี.พี. เพ่ือนนักเรียน         ดี.
ดี.วัฒนา
ต้นกล้า ก๊อปป้ี
บมจ.ซีพี ออลล์
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิส
เทม จ ากัด

สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061070037 23/7/2561

หนา้ 70



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

784 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนิน
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 
ในวันท่ี 3 ส.ค.2561

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสาร (ข้าง
ธนาคารกรุงไทย)
บริษัท เอฟอ็น แฟคเตอร่ี เอ๊าท์เลท
 จ ากัด (มหาชน)
บริษัท บีทูเอส จ ากัด สาขา ซีพีเอ็น
 พระราม 9

ศูนย์ถ่ายเอกสาร (ข้าง
ธนาคารกรุงไทย)
บริษัท เอฟอ็น แฟคเตอร่ี เอ๊าท์เลท
 จ ากัด (มหาชน)
บริษัท บีทูเอส จ ากัด สาขา ซีพีเอ็น
 พระราม 9

สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061070043 26/7/2561

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

สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061070044 26/7/2561

786 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรม
แกนน านิสิตต้านยาเสพติด ในวันท่ี 8 สิงหาคม 2561

11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี.พี. เพ่ือนนักเรียน ศรีเรือน
ภัณฑ์
ต้นกล้า ก๊อปป้ี
ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท

ร้าน บี.พี. เพ่ือนนักเรียน ศรีเรือน
ภัณฑ์
ต้นกล้า ก๊อปป้ี
ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท

สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061070046 31/7/2561

787 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
รายงานด าเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับส่วนงาน
 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2560

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ต้นกล้าก็อปป้ี ต้นกล้าก็อปป้ี บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR3300061070047 31/7/2561

788 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
อาคารวิทยาลัยฯสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติม สัญญาเลขท่ี 
1/2561

9,900.00 9,900.00 ตกลงราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.
เอส.ซี.กรุ๊ป จ ากัด

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

เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO3400061070001 5/7/2561

789 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าเปล่ียนแผง condensing 
เคร่ืองปรับอากาศ ห้อง RMCS 103 (ตัวหน้า) จ านวน 1 
เคร่ือง

5,564.00 5,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061070031 12/7/2561

790 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าล้างท าความสะอาด 
เคร่ืองปรับอากาศ ห้อง RMCS 104 จ านวน 1 เคร่ือง

749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061070032 12/7/2561

791 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าหลอดไฟ จ านวน 1 งาน 2,790.00 2,790.00 เฉพาะเจาะจง ประโยชน์การไฟฟ้า ประโยชน์การไฟฟ้า เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061070029 12/7/2561

792 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าเปล่ียนโครง condensing
 เคร่ืองปรับอากาศ ห้อง RMCS 201 (คณบดี) จ านวน 1 
เคร่ือง

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061070030 12/7/2561

หนา้ 71



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

793 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง
รถยนต์โดยสารฯ Hyundai H-1 เช็คระยะ 160,000 
KM. จ านวน 1 งาน

17,168.69 17,168.69 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ สแควร์ พลัส 
จ ากัด

บริษัท ชลบุรี ออโต้ สแควร์ พลัส 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061070038 18/7/2561

794 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่ารายงานประจ าปี จ านวน 
1 งาน

8,890.00 8,890.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.พี.บลูปร้ินท์ ร้าน เอ.พี.บลูปร้ินท์ เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061070039 18/7/2561

795 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ
 -ส่งพระเข้าร่วมโครงการท าบุญอุทิศส่วนกุศลฯ วันท่ี 3 
สิงหาคม พ.ศ.2561

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ เสนอราคา 
1,000 บาท

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070014 4/7/2018

796 ขออนุมัติจัดซ้ือดอกไม้จ านวน 16 ก า เพ่ือใช้ส าหรับการ
จัดโครงการท าบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้อุทิศร่างกายเพ่ือ
การศึกษาประจ าปี 2561ในวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ.2561

320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้กัลยา เสนอราคา 320 
บาท

ร้านดอกไม้กัลยา ราคาท่ีตกงซ้ือ 
320 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070015 4/7/2018

797 ขออนุมัติจ้างท าโปสเตอร์ จ านวน 2 แผ่น (อ.คุณาวุฒิ
ส ารองจ่าย)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีลลอส เสนอราคา 1,000 บาท ร้านซีลลอส ราคาท่ีตกลงจ้าง 
1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070017 5/7/2018

798 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จ านวน 60 เล่ม 
เพ่ือใช้ส าหรับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 
กายภาพบ าบัดในเด็ก Cerebral Palsy สาขา
กายภาพบ าบัด ในวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ.2561

3,702.00 3,702.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา วรดิถี เสนอราคา 3,702
 บาท

น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง
 3,702 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070016 5/7/2018

799 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ เปิด - ปิดประตู 
จ านวน 1 เคร่ือง

14,231.00 14,231.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีส เสนอ
ราคา 14,231 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีสราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 14,231 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061070003 6/7/2018

800 ขออนุมัติจัดซ้ือโต๊ะปฏิบัติ ขนาด 0.75x3.60x0.80 เมตร
 จ านวน 1 ตัว

48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.แล็บเซอร์วิส จ ากัดเสนอ
ราคา 48,150 บาท

บริษัท เค.แล็บเซอร์วิส จ ากัด
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 48,150 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061070002 6/7/2018

801 ขออนุมัติจัดซ้ือเก้าอ้ีจัดเล้ียง จ านวน 80 ตัว 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต เสนอ
ราคา 40,000 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 40,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061070004 6/7/2018

หนา้ 72



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

802 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ - ส่ง
 อาจารย์ออกนิเทศโครงการการฝึกปฏิบัติงาน
กายภาพบบ าบัดทางคลินิก 2 ในวันท่ี 25 กรกฎาคม 
พ.ศ.2561

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

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 3,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070027 9/7/2018

803 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือใช้ใน
โครงการฝึกปฏิบัติงานกายภาพบ าบัดทางคลินิก 2

19,100.00 19,100.00 เฉพาะเจาะจง  นายศุภพล  ภู่ศรี  เสนอรา 19,100
 บาท

 นายศุภพล  ภู่ศรี  ราคาท่ีตกลง
จ้าง 19,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061070005 9/7/2018

804 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์โดย
เทคนิคแมสสเปคโตรมิเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9,430,000.00 9,430,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด เสนอ
ราคา 9,430,000 บาท

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 9,430,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061070006 10/7/2018

805 ขออนุมัติจ้างพิมพ์โปสเตอร์กระดาษ จ านวน 1 แผ่น (อ.
พรพรหมส ารองจ่าย)

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซีลลอส อาร์ต ดีไซน์ เสนอ
ราคา 500 บาท

ร้าน ซีลลอส อาร์ต ดีไซน์ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070050 14/7/2018

806 ขออนุมัติจัดซ้ือโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต เสนอ
ราคา 29,000 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโตราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 29,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061070008 14/7/2018

807 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนยาง จ านวน 2 เส้น (เงินหมุน) 470.00 470.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประชาเจริญยนต์ เสนอราคา 
470 บาท

ร้านประชาเจริญยนต์  ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 470 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070048 14/7/2018

808 ขออนุมัติจัดซ้ือจอรับภาพแบบแขวนมือดึง ขนาด 100 
น้ิว

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต เสนอ
ราคา 4,800 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 4,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070052 14/7/2018

809 ขออนุมัติจัดจ้างเดินสายโปรเจคเตอร์ห้องเรียน MS411 30,700.00 30,700.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต เสนอ
ราคา 30,700 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต ราคา
ท่ีตกลงจ้าง 30,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061070007 14/7/2018

810 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-ส่ง
อาจารย์ออกนิเทศโครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ส าหรับนิสิตตกแผน ปีการศึกษา 2560 ใน
วันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ.2561

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

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 3,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070057 16/7/2018

หนา้ 73



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

811 ขออนุมัติปรับปรุงห้องสัตว์ทดลอง MS 208 คณะสหเวช
ศาสตร์

108,200.00 108,200.00 เฉพาะเจาะจง โหน่ง เจริญก่อสร้าง เสนอราคา 
108,200 บาท

โหน่ง เจริญก่อสร้าง ราคาท่ีตกลง
จ้าง 108,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061070009 16/7/2018

812 ขออนุมัติจ้างพิมพ์โปสเตอร์ Ao จ านวน 1 แผ่น 
(อาจารย์ทัศวิญาส ารองจ่าย)

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส เสนอราคา
 600 บาท

ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070060 17/7/2018

813 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์ไวนิล AO จ านวน  5 แผ่น
 (อ.อุไรภรณ์ส ารองจ่าย)

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน PP Sign Maker & Solution 
เสนอราคา 750 บาท

ร้าน PP Sign Maker & Solution
 ราคาท่ีจ้าง 750 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070063 17/7/2018

814 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์กระดาษ จ านวน 1 แผ่น 
(อ.นริศาส ารองจ่าย)

250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีลลอส อาร์ต ดีไซน์ เสนอราคา
 250 บาท

ร้านซีลลอส อาร์ต ดีไซน์ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 250 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070059 17/7/2018

815 ขออนุมัติจัดซ้ือ Co2 จ านวน 1 Cyl (อ.นรินทร์ส ารอง
จ่าย)

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ ประเทศไทย จ ากัด
เสนอราคา 2,140 บาท

บริษัท ลินเด้ ประเทศไทย จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,140 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070058 17/7/2018

816 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโครงการติดตามและตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะสหเวช
ศาสตร์ ระหว่างวันท่ี 19 กรกฎาคม ถึงวันท่ี 10 สิงหาคม
 พ.ศ.2561

1,798.64 1,798.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เสนอราคา 1,798.64 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,798.64 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070070 17/7/2018

817 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือท่ีระลึก จ านวน 250 เล่ม เพ่ือใช้
ส าหรับประกอบการจัดท าโครงการพิธีพระราชทาน
เพลิงศพฯ

28,250.00 28,250.00 เฉพาะเจาะจง เครือข่ายพุทธิกา เสนอราคา 
28,250 บาท

เครือข่ายพุทธิกา ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
28,250 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061070010 18/7/2018

818 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดดอกไม้งานพิธีพระราชทานเพลิงฯ 
จ านวน 1 งาน ในวันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ.2561

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้กัลยา เสนอราคา 
45,000 บาท

ร้านดอกไม้กัลยา ราคาท่ีตกงซ้ือ 
45,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061070011 18/7/2018

819 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จ านวน 21 เล่ม 
เพ่ือใช้ส าหรับการจัดโครงการติดตามและตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะสหเวช
ศาสตร์ระหว่างวันท่ี 19 กรกฎาคม ถึงวันท่ี 10 สิงหาคม
 พ.ศ.2561

3,030.45 3,030.45 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา วรดิถี เสนอราคา 
3,030.45 บาท

น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง
 3,030.45 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070078 18/7/2018

หนา้ 74



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

820 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถรับส่งเดินทางไปรับหนังสือท่ี
ระลึก จ านวน 1 คัน

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

นายชูชาติ  พรหมศิริ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 3,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070076 18/7/2018

821 ขออนุมัติจัดซ้ือไมโครโฟนไร้สายมือถือเด่ียว จ านวน 8 ตัว 112,000.00 112,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
เสนอราคา 112,000 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 112,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061070013 19/7/2018

822 ขออนุมัติจ้างปรับปรุงห้องสัตว์ทดลอง MS 306 คณะสห
เวชศาสตร์

265,500.00 265,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มะโนม่ัน การ
โยธา เสนอราคา 265,500 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มะโนม่ัน การ
โยธา ราคาท่ีตกลงจ้าง265,500 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061070012 19/7/2018

823 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจ แบบอัตโนมัติ 
จ านวน 1 เคร่ือง

120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพียรเจริญ เซลล์
 แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคา
120,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพียรเจริญ เซลล์
 แอนด์ เซอร์วิส ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
120,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061070014 20/7/2018

824 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนนิสิต สาขาวิชา
กายภาพบ าบัดสถาบันฯ (อ.กุลวราส ารองจ่าย)

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ  พรหมศิริ เสนอราคา 
2,800 บาท

นายชูชาติ  พรหมศิริ เสนอราคา 
2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070089 23/7/2018

825 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึกเพ่ือใช้ส าหรับแทนค า
ขอบคุณสถาบันท่ีนิสิตฝึกงานเข้าร่วมโครงการ ''
แลกเปล่ียนนิสิตสาขาวิชากายภาพบ าบัดกับสถาบัน 
Berufsgenossenschaftlicheฯ (อ.กุลวราส ารองจ่าย)

1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
เสนอราคา 1,250 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,250 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070090 23/7/2018

826 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 1000va/600 w 
จ านวน 10 เคร่ือง

34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พร้ิน เสนอราคา 34,000 
บาท

วินเทค พร้ิน ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
34,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061070015 25/7/2018

827 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-ส่ง
ผู้ช่วยคณบดีและคณาจารย์เข้าร่วมประชุมรับฟังการ
ช้ีแจงเกณฑ์รับรองปริญญาฉบับปรับปรุงปี 2561 ในวันท่ี
 9 สิงหาคม พ.ศ.2561 (เงินหมุนคณะ)

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ  พรหมศิริ เสนอราคา 
2,800 บาท

นายชูชาติ  พรหมศิริ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070091 24/7/2018

หนา้ 75



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

828 ขออนุมัติจัดซ้ือตู้เหล็กบานเปิด จ านวน 6 ตู้ 28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต เสนอ
ราคา 28,500 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 28,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061070016 26/7/2018

829 ขออนุมัติจัดซ้ือผ้าม่านชนิดกันแสง UV ขนาด 
5.20x1.90ม. จ านวน 1 ชุด

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน เสนอราคา 
7,000 บาท

นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 7,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070094 24/7/2018

830 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองซักผ้าขนาด 10 Kg จ านวน 1 เคร่ือง 10,165.00 10,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขจรอีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด 
เสนอราคา 10,165 บาท

บริษัท ขจรอีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,165 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061070018 26/7/2018

831 ขออนุมัติจ้างปรับปรุงห้อง MS 112 จ านวน 1 งาน 69,000.00 69,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จ าปาบุรี เสนอราคา 
69,000 บาท

นายสมชาย จ าปาบุรี ราคาท่ีตกลง
จ้าง 69,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061070022 28/7/2018

832 ขออนุมัติจัดซ้ือโต๊ะผู้บริหารตัวแอล จ านวน 1 ตัว 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต เสนอ
ราคา 25,500 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 25,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061070017 26/7/2018

833 ขออนุมัตจัดจ้างปรับปรุงห้อง MS 407,MS 408,MS 
409และMS 410 จ านวน 1 งาน

75,500.00 75,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จ าปาบุรี เสนอราคา 
75,500 บาท

นายสมชาย จ าปาบุรี ราคาท่ีตกลง
จ้าง 75,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061070021 28/7/2018

834 ขออนุมัติจ้างปรับปรุงห้อง MS 405 จ านวน 1 งาน 50,400.00 50,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ เสนอราคา 
50,400 บาท

นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 50,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061070020 28/7/2018

835 ขออนุมัติจัดซ้ือถังดับเพลิงสีเขียว ขนาด 15 ปอนด์ 
จ านวน 5 ถัง

22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง เซฟต้ีไฟร์ ชลบุรีการดับเพลิงเสนอ
ราคา 22,470 บาท

เซฟต้ีไฟร์ ชลบุรีการดับเพลิง 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 22,470 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080003 1/8/2018

836 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จ านวน 18 เล่ม 
เพ่ือใช้ส าหรับการจัดโครงการติดตามและตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะสหเวช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

1,466.20 1,466.20 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา วรดิถี เสนอราคา
1,466.20 บาท

น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง
 1,466.20 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070108 26/7/2018

837 ขออนุมัติจัดจ้างท าโต๊ะไม้ขาเหล็กพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 9 
ชุด

40,950.00 40,950.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโตเสนอ
ราคา 40,950 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต ราคา
ท่ีตกลงจ้าง 40,950 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061070019 28/7/2018

หนา้ 76



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

838 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ายา/สารเคมี จ านวน 10 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์การ
บริการโลหิต 2

4,160.00 4,160.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทยจังหวัดชลบุรีเสนอ
ราคา 4,160 บาท

สภากาชาดไทยจังหวัดชลบุรี 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,160 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070107 26/7/2018

839 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในคลินิกกายภาพบ าบัด จ านวน 2 
รายการ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล 
อิควิปเมนท์ จ ากัด เสนอราคา 
6,000 บาท

บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล 
อิควิปเมนท์ จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 6,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070119 28/7/2018

840 ขออนุมัติจัดซ้ือนีออน จ านวน 150 หลอด (อ.นรินทร์
ส ารองจ่าย)

8,250.00 8,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน) เสนอราคา 8,250 
บาท

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน) ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
8,250 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070118 28/7/2018

841 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานทางเทคนิค
การแพทย์ (682481) อ.กุลวราส ารองจ่าย

1,489.44 1,489.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด 
เสนอราคา 1,489.44 บาท

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ1,489.44 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070120 28/7/2018

842 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก 
เสนอราคา 3,424 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,424 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070121 29/7/2018

843 ขออนุมัติจัด้างเหมาบริการเก็บขยะติดเช้ือ จ านวน 2 
รายการ

5,851.25 5,851.25 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี เสนอ
ราคา 5,851.25 บาท

หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 5,851.25 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070124 29/7/2018

844 ขออนุมัติจัดซ้ือผ้าปิดจมูก 3 ช้ัน จ านวน 12 กล่อง เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ เทอม 1/61

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกอินเตอร์แลบ จ ากัด 
เสนอราคา 3,210 บาท

บริษัท บางกอกอินเตอร์แลบ จ ากัด
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,210 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070125 29/7/2018

845 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 1,792.25 1,792.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด 
เสนอราคา 1,792.25 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,792.25 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070122 29/7/2018

846 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานเทคนิค
การแพทย์ (อ.พรอนันต์)

11,743.25 11,743.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทิฟิค มาร์
เก็ตต้ิง จ ากัด เสนอราคา11,743.25
 บาท

บริษัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทิฟิค 
มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
11,743.25 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080010 7/8/2018

หนา้ 77



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

847 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานเทคนิค
การแพทย์และชีวเวชศาสตร์ (อ.กุลวรา)

3,317.00 3,317.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิช่ัน ไซแอนติฟิค จ ากัด 
เสนอราคา 3,317 บาท

บริษัท โปรวิช่ัน ไซแอนติฟิค จ ากัด
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,317 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070123 29/7/2018

848 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ จ านวน 5 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ เทอม 1/61

24,984.50 24,984.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเกรส
วิทยาศาสตร์ เสนอราคา 24,984.50
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเกรส
วิทยาศาสตร์ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
24,984.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080009 7/8/2018

849 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมทาสีภายในห้อง 412 31,700.00 31,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จ าปาบุรี เสนอราคา 
31,700 บาท

นายสมชาย จ าปาบุรี  ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 31,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080001 1/8/2018

850 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเปล่ียนฝ้าเพดานและทาสี ห้อง
 409,410

49,500.00 49,500.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน เสนอราคา 
49,500 บาท

นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 49,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080002 1/8/2018

851 ขออนุมัติจ้างผลิตสไลด์ตัวอย่างสาธิตส าหรับการเรียน
การสอน จ านวน 4 รายการ (อ.กนกพรส ารองจ่าย)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนัสนันท์ พูลสิริโชคเสนอ
ราคา 2,000 บาท

นางสาวมนัสนันท์ พูลสิริโชค 
ราคาท่ีตกลงจ้าง2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070130 30/7/2018

852 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยทาง
พยาธิวิทยา ประจ าปีการศึกษา 2561 (อ.ณรงค์ฤทธ์ิ)

1,324.00 1,324.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด เสนอ
ราคา 1,324 บาท

บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 1,324 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070132 30/7/2018

853 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 6 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยทางพยาธิ
วิทยา ประจ าปีการศึกษา 2561 (อ.ณรงค์ฤทธ์ิ)

10,122.00 10,122.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด เสนอ
ราคา 10,122 บาท

บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 10,122 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080008 7/8/2018

854 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยทาง
พยาธิวิทยา (อ.ณรงค์ฤทธ์ิ)

2,343.30 2,343.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด เสนอราคา 
2,343.30 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 2,343.30 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070131 30/7/2018

855 ขออนุมัติจ้างเตรียมสไลด์ส าหรับการสอน จ านวน 1 งาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฉัตรนภา ดวงดี เสนอราคา 
1,000 บาท

นางสาวฉัตรนภา ดวงดี ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070135 31/7/2018

หนา้ 78



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

856 ขออนุมัติจัดซ้ือกระเป๋าใส่เคร่ืองมือผ่าตัด จ านวน 12 ใบ 
(ระชาส ารองจ่าย)

2,032.57 2,032.57 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวตริพลัส อินเตอร์เทรด 
จ ากัด เสนอราคา 2,032.57 บาท

บริษัท นิวตริพลัส อินเตอร์เทรด 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,032.57 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061070134 31/7/2018

857 ขออนุมัติจ้างปฏิบัติงานในหน้าท่ี นักวิทยาศาสตร์ สาขา
เทคนิคการแพทย์ จ านวน 2 งวด

30,000.00 30000 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ กิจเจริญทรัพย์ดี เสนอ
ราคา 30,000 บาท

นายโสภณ กิจเจริญทรัพย์ดี ราคา
ท่ีตกลงจ้าง 30,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061070023 31/7/2018

858 จ้างท าป้ายสต๊ิกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด จ านวน 4 ป้าย 
และป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย

2,020.00 2,020.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ร้านตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061070019 3/7/2561

859 ซ้ือท่ีนอนปิคนิคใยสังเคราะห์ผ้าโพลี 3 ฟุต จ านวน 20 
ช้ิน

4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีวา แมทเทรส จ ากัด บริษัท วีวา แมทเทรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061070018 3/7/2561

860 ซ้ือเส้ือยืดคอกลมจ านวน 140 ตัว พร้อมสกรีนโลโก้ 19,600.00 19,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเดลต้าโปโล ร้านเดลต้าโปโล ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061070001 3/7/2561

861 ขออนุมัติซ้ือปล๊ักคอมพิวเตอร์ขนาด 5 เมตร จ านวน 4 
อัน ส าหรับใช้ในการด าเนินโครงการการเขียนโปรแกรม
มาราธอนภาคตะวันออก (Eastern Code Festival)

2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061070035 4/7/2561

862 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศจ านวน 1
 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - โรงแรมทีซิกซ์ไฟว์ วันท่ี 
13 ก.ค. 61 ในการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเร่ือง 
การประเมินความเป็นผู้ประกอบการของ
สถาบันการศึกษาฯ

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061070032 4/7/2561

863 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ในวันท่ี 11 และ 12 กรกฎาคม 2561

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061070024 4/7/2561

864 ซ้ือระบบเสียงห้องประชุม 60 คน จ านวน 1 ระบบ 149,200.00 149,200.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061070002 4/7/2561

865 จ้างเหมาท าความสะอาดห้องเรียน MIT MIT-S1 MIT-S2
 ส าหรับเดือน กรกฎาคม 2561

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ครองคิด หมู่เท่ียง น.ส.ครองคิด หมู่เท่ียง ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061070026 4/7/2561

866 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการด าเนินโครงการการ
เขียนโปรแกรมมาราธอนภาคตะวันออก (Eastern Code
 Festival)

3,219.00 3,219.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) และ บริษัท บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) และ บริษัท บัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061070034 4/7/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

867 จ้างเหมาท าความสะอาดห้องเรียน KB201-202 
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2561

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศรี โคตรพัฒน์ นางเพ็ญศรี โคตรพัฒน์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061070025 4/7/2561

868 ซ้ือเก้าอ้ีเลคเชอร์ จ านวน 30 ตัว 43,500.00 43,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061070004 5/7/2561

869 ซ้ือเก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ จ านวน 70 ตัว 66,500.00 66,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061070005 5/7/2561

870 จ้างเหมาพัฒนาเว็บไซต์คณะวิทยาการสารสนเทศ 
จ านวน 1 งาน

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกร ทาทอง นายศุภกร ทาทอง ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061070003 5/7/2561

871 ขออนุมัติเช่าเต๊นท์ จ านวน 1 หลัง ส าหรับใช้เป็นสถานท่ี
ประกอบอาหารในโครงการการเขียนโปรแกรม
มาราธอนภาคตะวันออก (Eastern Code Festival)

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ เท่งเจียว นายสุเทพ เท่งเจียว ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061070063 6/7/2561

872 ขออนุม้ติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 2
 คัน ส าหรับเดินทางไปจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
เด็กไทยมีดีใช้ไอทีเพ่ือชุมชน วันท่ี 20-21 ก.ค. 61 ณ 
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061070053 6/7/2561

873 ซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 
จ านวน 3 ตัว

21,900.00 21,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061070007 6/7/2561

874 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ รถสองแถว จ านวน 1 
งาน ส าหรับเดินทางในการซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในโครงการการ
เขียนโปรแกรมมาราธอนภาคตะวันออก (Eastern Code
 Festival) ในวันท่ี 11 ก.ค. 61 , 17 ก.ค. 61 , 23 ก.ค.
 61

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมร ชาวเหนือ นายมร ชาวเหนือ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061070064 6/7/2561

875 ซ้ือเก้าอ้ีอเนกประสงค์ จ านวน 375 ตัว 337,500.00 337,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061070009 9/7/2561

876 จ้างเหมาขัดล้างและเคลือบเงาพ้ืนห้องเรียน MIT 
MIT-S1 MIT-S2 และโถงทางเดิน จ านวน 1 งาน

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณพรลภัส มีความเพียร คุณพรลภัส มีความเพียร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061070067 9/7/2561

877 ขออนุมัติซ้ือ สมุดบัญชีพัสดุปกเเข็ง , ทะเบียนครุภัณฑ์
ปกแข็ง , กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม สีเหลือง 
ชมพู ฟ้า ส าหรับใช้งานภายในส านักงานคณะวิทยาการ
สารสนเทศ

4,505.00 4,505.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ 
(ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061070066 9/7/2561

หนา้ 80



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

878 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 14 รายการ ส าหรับ
ใช้ภายในส านักงานคณะวิทยาการสารสนเทศ

12,893.76 12,893.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061070008 9/7/2561

879 ซ้ือน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ  ส าหรับใช้เติม
รถจักรยานยนต์ของคณะในการรับส่งเอกสารของ
เจ้าหน้าท่ี และใช้งานภายในคณะ

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061070077 11/7/2561

880 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศจ านวน 1
 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - สถาบันไทยเยอรมัน 
วันท่ี 17 ก.ค. 61 ในการเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ Design 
Robot Safety & Vision Integration

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061070072 11/7/2561

881 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศจ านวน 1
 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - ม.มหิดล ศาลายา ใน
วันท่ี 13 ก.ค. 61 ในการเดินทางเข้าร่วมแลกเปล่ียน
เรียนรู้วิศวกรรมซอฟต์แวร์ระหว่างสถาบัน

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061070073 11/7/2561

882 ขออนุมัติจัดท าปกและเข้าเล่มเอกสาร รายงานประเมิน
ตนเอง (SAR) จ านวน 23 เล่ม ส าหรับส่งเล่มรายงาน
การประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

1,380.00 1,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061070078 11/7/2561

883 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองป้ิงขนมปัง จ านวน 2 เคร่ือง ส าหรับ
ใช้ในการด าเนินโครงการการเขียนโปรแกรมมาราธอน
ภาคตะวันออก (Eastern Code Festival)

798.00 798.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061070074 11/7/2561

884 ขออนุมัติซ้ือตู้แช่ขาสูง จ านวน 1 ตู้ ส าหรับใช้ในการ
ด าเนินโครงการการเขียนโปรแกรมมาราธอนภาค
ตะวันออก (Eastern Code Festival)

1,890.00 1,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061070076 11/7/2561

885 ซ้ือถังต้มน้ าไฟฟ้า ขนาด 20 ลิตร จ านวน 1 ช้ิน ส าหรับ
ใช้ในการด าเนินโครงการการเขียนโปรแกรมมาราธอน
ภาคตะวันออก (Eastern Code Festival)

3,990.00 3,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061070075 11/7/2561

หนา้ 81



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

886 ขออนุม้ติซ้ือของท่ีระลึกอาหารทะเลแห้ง  จ านวน 10 ชุด
 ส าหรับมอบให้แก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2560

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ร้านมารดา ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061070079 12/7/2561

887 ซ้ือโต๊ะเลคเชอร์ จ านวน 630 ตัว ส าหรับใช้ในห้องเรียน 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน

1,333,080.00     1,518,300.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท เอฟ.อาร์.พี. อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอฟ.อาร์.พี. อินดัสตร้ี จ ากัด ราคาต่ าสุดอยู่ในงบประมาณท่ีต้ัง
ไว้และตรงตามรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ

PO3800061070022 25/7/2561

888 ซ้ืออุปกรณ์รวมสัญญาณภาพ จ านวน 26 ชุด ส าหรับใช้
ในการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

520,000.00       520,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาต่ าสุดอยู่ในงบประมาณท่ีต้ัง
ไว้และตรงตามรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ

PO3800061070015 18/7/2561

889 ซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 70 ตัว ส าหรับใช้ใน
ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

175,000.00 175,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061070010 13/7/2561

890 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - ไบเทค บางนา ในวันท่ี 
19 ก.ค. 61 ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
ด้านอีสเลิร์นนิง ปี 2561 ภายใต้หัวข้อ MOOCs and 
Beyond

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061070088 13/7/2561

891 ซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ 125 ตัว ส าหรับใช้ในห้องเรียน 
เพ่ือการเรียนการสอน

237,500.00 237,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061070011 16/7/2561

892 ขออนุมัติซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลท่ี 10 ขนาด 
30x40 น้ิว ส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่ 66 พรรษา

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ 
(ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061070093 16/7/2561

893 ขออนุมัติจัดท าปกและเข้าเล่มรายงานการประเมินตนเอง
 (SAR) จ านวน 50 เล่ม ส าหรับด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2560

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061070094 16/7/2561

894 ขออนุมัติจ้างซ่อมเก้าอ้ีท างานและเก้าอ้ีห้องประชุม 
จ านวนรวม 11 ตัว ของเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาค
ตะวันออก เพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061070013 17/7/2561

หนา้ 82



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

895 ขออนุมัติซ้ือเก้าอ้ีพลาสติกพร้อมสกรีนช่ือ ''Informatics''
 ด้านหลังพนักพิง จ านวน 150 ตัว ส าหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมภายในคณะ

40,125.00 40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061070014 17/7/2561

896 ขออนุมัติซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera จ านวน 8 
หลอด ส าหรับใช้พิมพ์เอกสารในส านักงาน

25,600.00 25,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061070012 17/7/2561

897 ซ้ือระบบเปิดประตูด้วยบัตร จ านวน 1 ระบบ 93,500.00 93,500.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061070016 18/7/2561

898 ขออนุมัติท าปกและเข้าเล่มเอกสารรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 เล่ม

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061070110 18/7/2561

899 ซ้ือโซฟา จ านวน 1 ชุด และโต๊ะกลาง จ านวน 1 ตัว 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061070018 18/7/2561

900 ซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผลระดับสูง 
จ านวน 1 เคร่ือง

49,648.00 49,648.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061070017 18/7/2561

901 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกอาหารทะเลแห้ง จ านวน 10 ชุด
 ส าหรับมอบในโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาการสารสนเทศ 
ประจ าปีการศึกษา 2560

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ร้านมารดา ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061070109 18/7/2561

902 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล
ระดับสูง จ านวน 1 เคร่ือง

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061070021 23/7/2561

903 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล
ระดับสูง จ านวน 1 เคร่ือง

60,134.00 60,134.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061070020 23/7/2561

904 ขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061070122 23/7/2561

905 ซ้ือกระดานฟลิปชาร์ท จ านวน 7 ชุด 34,629.04 34,629.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061070023 31/7/2561

906 ขอเช่าระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กและ
อุปกรณ์เสริม

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปิยพงษ์  แก้วนิล/เสนอราคา 
20,000.00 บาท

นายปิยพงษ์  แก้วนิล/เสนอราคา 
20,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061070001 6/7/2561

หนา้ 83



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

907 ขอจ้างเหมาบริการรถตู้ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภาพ  ย่ังยืน/เสนอราคา 
2,000.00 บาท

นายสุภาพ  ย่ังยืน/เสนอราคา 
2,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061070035 11/7/2561

908 จ้างเหมาบุคคลคนประสานงานการด าเนินงาน 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา  ศรีใจอินทร์/เสนอ
ราคา 6,000.00 บาท

นางสาวอารียา  ศรีใจอินทร์/เสนอ
ราคา 6,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061070033 11/7/2561

909 ค่าเช่าอุปกรณ์ การจัดแสดงงานปฐมนิเทศ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนภสร  สิงห์ลอ/เสนอราคา 
30,000.00 บาท

นางสาวนภสร  สิงห์ลอ/เสนอราคา
 30,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061070002 11/7/2561

910 ขอจ้างท าป้ายไวนิล และอุปกรณ์ประกอบเวที พร้อม
ติดต้ัง

6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิกเซล อาร์ต/เสนอราคา 
6,300.00 บาท

ร้านพิกเซล อาร์ต/เสนอราคา 
6,300.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061070032 11/7/2561

911 ขอจ้างเหมาผลิตส่ือ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปภาดา  ฤาชา/เสนอราคา 
2,500.00 บาท

นางสาวปภาดา  ฤาชา/เสนอราคา
 2,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061070043 13/7/2561

912 ขอเช่าระบบไฟและเคร่ืองเสียง 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์  เจิมจรุง/เสนอราคา 
25,000.00 บาท

นายจิรโรจน์  เจิมจรุง/เสนอราคา 
25,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061070004 13/7/2561

913 ขอจ้างเหมารถตู้ 41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภาพ  ย่ังยืน/เสนอราคา 
41,000.00 บาท

นายสุภาพ  ย่ังยืน/เสนอราคา 
41,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061070003 13/7/2561

914 จ้างจัดดอกไม้ตกแต่งสถานท่ี 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านดอกไม้/เสนอราคา 
8,500.00 บาท

ร้านบ้านดอกไม้/เสนอราคา 
8,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061070040 13/7/2561

915 ขอซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 18,029.50 18,029.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป/ 
เสนอราคา 18,029.50 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป/
เสนอราคา 18,029.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061070006 17/7/2561

916 ขอซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากศ 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป/
เสนอราคา 8,025.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป/
เสนอราคา 8,025.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061070046 16/7/2561

หนา้ 84



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

917 ขอจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิกเซล อาร์ต/เสนอราคา 
1,000 บาท

ร้านพิกเซล อาร์ต/เสนอราคา 
1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061070049 17/7/2561

918 ขอซ้ือเคร่ืองสังฆทาน และเทียนพรรษาพร้อมเชิงเทียน 6,100.00 6,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์/เสนอราคา
 6,100.00 บาท

ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์/เสนอ
ราคา 6,100.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061070050 17/7/2561

919 ขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 16,840.00 16,840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาดุยโน่ออล/เสนอราคา 
16,840.00 บาท

ร้านอาดุยโน่ออล/เสนอราคา 
16,840.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061070007 20/7/2561

920 ขอจ้างเหมาบริการรถตู้ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภาพ  ย่ังยืน/เสนอราคา 
3,500.00 บาท

นายสุภาพ  ย่ังยืน/เสนอราคา 
3,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061070059 20/7/2561

921 ขอซ้ือของท่ีระลึก 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัย/เสนอราคา 2,000.00 
บาท

ร้านโชคชัย/เสนอราคา 2,000.00 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061070061 24/7/2561

922 ขอจ้างพิมพ์สต๊ิกเกอร์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิกเซล อาร์ต/เสนอราคา 
3,000.00 บาท

ร้านพิกเซล อาร์ต/เสนอราคา 
3,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061070063 24/7/2561

923 ขอจ้างเหมาบริการรถยนต์-ค่าจ้างเหมายานพาหนะ รถ
ตู้ปรับอากาศ เพ่ือรับ-ส่งวิทยากร และเจ้าหน้าท่ี ไป
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับเด็กช่วง
ปฐมวัย ไปวันท่ี 13 ก.ค. 61 ท่ีโรงเรียนวัดหนองกะขะ 
จ.ชลบุรี

2,300.00           2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม PR4000061070006 2/7/2018

924 ขอจ้างเหมาบริการรถยนต์-ค่าจ้างเหมายานพาหนะ รถ
ตู้ปรับอากาศ เพ่ือรับ-ส่งวิทยากร และเจ้าหน้าท่ี ไป
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับเด็กช่วง
ปฐมวัย ไปวันท่ี 20 ก.ค. 61 ท่ีโรงเรียนบ้านหนองเสือ
ช้าง จ.ชลบุรี

2,500.00           2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม PR4000061070008 2/7/2018

หนา้ 85



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

925 ขอจ้างเหมาบริการรถยนต์-ค่าจ้างเหมายานพาหนะ รถ
ตู้ปรับอากาศ เพ่ือรับ-ส่งวิทยากร และเจ้าหน้าท่ี ไป
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับเด็กช่วง
ปฐมวัย ไปวันท่ี 6 ก.ค. 61 ท่ีโรงเรียนบ้านสุรศักด์ิ จ.
ชลบุรี

2,500.00           2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม PR4000061070001 2/7/2018

926 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-หนังสือส าหรับห้องสมุด 
รายการตามใบประกอบเสนอซ้ือ 0009/61ใช้ใน
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับเด็กช่วง
ปฐมวัย จัดอบรมวันท่ี 6 ก.ค. 61 ท่ีโรงเรียนบ้านสุรศักด์ิ
 จ.ชลบุรี

13,243.00         13,243.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)
อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ
(พว.)อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

PR4000061070014 4/7/2018

927 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เติม
วันท่ี 9 ก.ค. 61 เพ่ือรับ-ส่งผู้บริหารไปเป็นวิทยากร
ประจ ากลุ่มสัมมนาการจัดการความรู้ (KM) ท่ี โรงแรม
รามาการ์เดนส์ กทม. เติมรถสถาบันภาษา ขฉ7133

600.00             600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร PR4000061070017 9/7/2018

928 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ชุดโต๊ะคอมพิวเตอร์ 50 
ท่ีน่ัง และเก้าอ้ีอเนกประสงค์ จ านวน 50 ตัว เพ่ือใช้
ส าหรับการด าเนินการจัดสอบภาษาอังกฤษส าหรับนิสิต

365,800.00       365,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ PO4000061070001 11/7/2018

929 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-หนังสือส าหรับห้องสมุด 
รายการตามใบประกอบเสนอซ้ือ 0010/61 และ
0011/61 ใช้ในโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับเด็กช่วงปฐมวัย จัดอบรม 13 ก.ค. 61และ 20 
ก.ค. 61

26,452.00         26,452.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)
อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ
(พว.)อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

PR4000061070020 11/7/2018

930 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด และ
ชุดกล้องวงจรปิด ส าหรับใช้การจัดทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับนิสิต

63,023.00         63,023.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป PO4000061070003 12/7/2018

หนา้ 86



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

931 ขอเสนอจ้างเหมาบริการอ่ืน-งานจ้างเดินสายระบบไฟฟ้า
ส าหรับคอมพิวเตอร์ และงานเดินสายน าสัญญาณ
เครือข่ายทองแดง UTPและส าหรับ Up-Link พร้อม
อุปกรณ์ ใช้ในการด าเนินงานห้องทดสอบภาษาอังกฤษ
ส าหรับนิสิต

146,300.00       146,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด PO4000061070002 12/7/2018

932 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เติม
วันท่ี 3 ส.ค. 61 เพ่ือไปรับผู้บริหารท่ีเดินทางกลับมาจาก
งานประชุมนานาชาติ มรดกโลก ก.อาเซ่ียน คร้ังท่ี1 ณ 
สนามบินสุวรรณภูมิ เติมรถสถาบันภาษาขฉ7133

500.00             500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร PR4000061070039 26/7/2018

933 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เติม
วันท่ี 2 ส.ค. 61 เพ่ือไปส่งผู้บริหารท่ีเดินทางเข้าร่วมงาน
ประชุมนานาชาติ มรดกโลก ก.อาเซ่ียน คร้ังท่ี1 ณ 
สนามบินสุวรรณภูมิ เติมรถสถาบันภาษาขฉ7133

500.00             500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร PR4000061070038 26/7/2018

934 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-กระดาษถ่ายเอกสาร A4 
ขนาด 70 แกรม และขนาด 80 แกรม ใช้ส าหรับการ
จัดท าข้อสอบรายวิชาศึกษาท่ัวไปและใช้ในส านักงาน
สถาบันภาษา

53,928.00         53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

PR4000061070037 26/7/2018

935 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ซ้ือมิเตอร์ 3 เฟส -เมน
เบรกเกอร์ 100A 3เฟส -ตู้โหลด3 เฟส 24 ช่อง-อุปกรณ์
กระจายสัญญาณ ขนาด24 ช่อง -ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ชนิด
แขวนผนัง 6U ใช้ในการด าเนินการจัดทดสอบ

110,000.00       110,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด PO4000061070004 26/7/2018

936 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-หมึกพิมพ์เลเซอร์สี (ด า 
ฟ้า เหลือง และแดง) เพ่ือใช้ในการจัดพิมพ์เอกสารของ
ส านักงานสถาบันภาษา

12,300.00         12,300.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย PR4000061070036 26/7/2018

937 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เติม
วันท่ี 31 ก.ค. 2561 เพ่ือไปส่งเอกสารข้อเสนอโครงการ
งานวิจัย ณ สถาบันการจัดการเพ่ือชนบทและสังคม กทม.

500.00             500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร PR4000061070042 31/7/2018
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

938 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 1,408.98 1,408.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เน่ืองจากวัสดุท่ีมีคุณภาพและ
ราคาท่ีเหมาะสม

PR4100061070001 2/7/2018

939 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะประจ าเดือน
กรกฎาคม

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  สุขสมบัติ/3,500 บาท นายสมศักด์ิ  สุขสมบัติ/3,500 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061070012 2/7/2561

940 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 11,000.03 11,000.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
11,000.03 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
11,000.03 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061070013 2/7/2561

941 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม 2,860.00 2,860.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คณิศร/2,860 บาท หจก.คณิศร/2,860 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061070020 11/7/2561

942 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองควบคุมไฟฟ้า 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน วาเลนไทน์ 88/17,000 บาท ร้าน วาเลนไทน์ 88/17,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061070026 13/7/2561

943 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบการจัดโครงการ
วิพากษ์หลักสูตร

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ/3,000 บาท น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ/3,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061070029 16/7/2561

944 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์(เช่ารถตู้) 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ/10,700 
บาท

นายทวีป สุระประเสริฐ/10,700 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061070032 17/7/2561

945 ขออนุมัติเสนอจ้างท าช่อดอกไม้สดเพ่ือใช้เป็นของท่ีระลึก
 ในการแสดงความยินดีกับนิสิตดีเด่น ประจ าปี 2561

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกัลยา ฟอล์ริส ร้านกัลยา ฟอล์ริส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061070004 6/7/2018

946 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061070005 9/7/2018

947 ขออนุมัติจ้างท าเล่มรายงานการประเมินตนเอง ระดับ
หลักสูตร (SAR)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061070007 11/7/2018
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

948 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061070008 25/7/2018

949 จ้างเหมายานพาหนะ เพ่ือรับ - ส่ง ดร.ศุทธา ปริยวัฒน์ 
เพ่ือเดินทางไปเจรจาความร่วมมือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
วันท่ี 4 ก.ค. 61

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร ให้บริการดี มีประสบการณ์ PR4400061060011 13/7/2018

950 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 28 
มิถุนายน 2561  เพ่ือส่งบุ่คลากรส านักพัฒนานวตกรรม
ติดตามการด าเนินงานการเบิกจ่ายงบตามโครงการของ
การเคหะแห่งชาติ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ ให้บริการดี มีประสบการณ์ PR4400061060008 13/7/2018

951 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นผู้รับจ้างถ่ายเอกสารและเข้า
เล่มโดยตรงและมีคุณภาพ

PR0215061070001 6/7/2561

952 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับใช้งานส านักงานของบัณฑิต
วิทยาลัย ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

3,880.02 3,880.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงาน
โดยตรง และเป็นผู้จ าหน่ายวัสดุ
ส านักงานท่ีมีคุณภาพ

PR0215061070002 11/7/2561

953 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 3,274.40 3,274.40 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเดิร์นอิงค์ (ส านักงานใหญ่) ร้านโมเดิร์นอิงค์ (ส านักงานใหญ่) เป็นผู้จ าหน่วยหมึกเคร่ืองพิมพ์
โดยตรงมีคุณภาพและราคาถูก

PR0215061070004 16/7/2561

954 ค่าถ่ายเอกสารส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย ประจ าเดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นผู้รับจ้างท่ีมีคุณภาพ PR0215061070005 19/7/2561

955 ซ้ือสินค้า จ านวน 6 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

16,519.46 16,519.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  15,519.46 
บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล
 จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  15,519.46
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061070002 2/7/2018

956 ซ้ือหนังสือ/แบบเรียน ส่ือโปสเตอร์และท่ีวัดส่วนสูง 
จ านวน 59 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

47,550.00 47,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อักษราพิพัฒน์ จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ  47,550 บาท

บริษัท อักษราพิพัฒน์ จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ  47,550 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061070003 2/7/2018

957 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070001 2/7/2018

หนา้ 89



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

958 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  10 รายการ 13,530.33 13,530.33 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส
 / ราคาท่ีเสนอ 13,530.33 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส
 / ราคาท่ีเสนอ 13,530.33 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061070001 2/7/2018

959 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 3 รายการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ล้ีฮวดสุน                   คุณ
อนงค์  ย้ิมละมัย / ราคาท่ีเสนอ 
8,990 บาท

ร้าน ล้ีฮวดสุน                   คุณ
อนงค์  ย้ิมละมัย / ราคาท่ีเสนอ 
8,990 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070005 3/7/2018

960 ค่าจ้างเช่าเหมาล าเรือไป-กลับ(ในการออกส ารวจและ
เก็บตัวอย่างแมงกะพรุน) ณ อ่าวมะขามป้อม อ. แกลง จ.
 ระยอง จ านวน 1 งาน

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณก่ิงแก้ว  ดอกไม้ / ราคาท่ีเสนอ 
2,000  บาท

คุณก่ิงแก้ว  ดอกไม้ / ราคาท่ีเสนอ
 2,000  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070016 3/7/2018

961 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 3 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณพรชัย  ชอบช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
 1,450 บาท

คุณพรชัย  ชอบช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
 1,450 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070007 3/7/2018

962 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ(หม้อแปลงไฟDC) จ านวน 1 รายการ 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

PR7000061070013 3/7/2018

963 วัสดุไฟฟ้า(โคมไฟLED  100w.) จ านวน 1 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 4,700 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 4,700 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070029 4/7/2018

964 วัสดุส านักงาน และวัสดุก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ 4,829.00 4,829.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด   , ร้านไถ่เส็ง / ราคาท่ีเสนอ 
4,829 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด   , ร้านไถ่เส็ง / ราคาท่ีเสนอ
 4,829 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070025 4/7/2018

หนา้ 90



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

965 วัสดุการเกษตร และวัสดุการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณเอ้ือมเดือน แสงสัตยา , บริษัท 
ชลบุรีเภสัช 2017 จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 5,750 บาท

คุณเอ้ือมเดือน แสงสัตยา , บริษัท
 ชลบุรีเภสัช 2017 จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 5,750 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070026 4/7/2018

966 วัสดุปรับอากาศ(น้ ายาR-22)  จ านวน 1 รายการ 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

PR7000061070028 4/7/2018

967 วัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 5,850.00 5,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล ยุนิตแคร์ จ ากัด, 
ร้านบางแสนมารีน, ร้านไถ่เส็ง / 
ราคาท่ีเสนอ  5,495 บาท

บริษัท เมดิคอล ยุนิตแคร์ จ ากัด, 
ร้านบางแสนมารีน, ร้านไถ่เส็ง / 
ราคาท่ีเสนอ  5,495 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070027 4/7/2018

968 ซ้ือสินค้า จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

34,800.00 34,800.00 เฉพาะเจาะจง คุณกฤษณา  เกียรติชูสกุล / ราคาท่ี
เสนอ  34,800 บาท

คุณกฤษณา  เกียรติชูสกุล / ราคา
ท่ีเสนอ  34,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061070005 4/7/2018

969 ซ้ือตุ๊กตา จ านวน 4 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

75,713.20 75,713.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 75,713.20  บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 75,713.20  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061070004 4/7/2018

970 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070033 5/7/2018

971 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 
4 เคร่ือง (Nissun RD8-2920001001/26, 
Volvo1030GE-744000900002/39,Volvo731GE-520
6001010008,Mitsu-ชะอ า-5208060010433)

85,559.34 85,559.34 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญวลัยพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  85,559.34 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญวลัยพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  85,559.34 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061070002 11/7/2018

หนา้ 91



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

972 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

PR7000061070034 5/7/2018

973 วัสดุส านักงาน(ธง วปร.)  จ านวน 1 รายการ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดเสตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  320 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวดเสตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  320 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070036 5/7/2018

974   รายการ 24,369.15 24,369.15 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส
 / ราคาท่ีเสนอ  24,369.15 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส
 / ราคาท่ีเสนอ  24,369.15 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061070006 6/7/2018

975 ซ้ือบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป  จ านวน  2  รายการ 8,039.98 8,039.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
8,039.98 บาท

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
8,039.98 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061070007 6/7/2018

976 ซ้ือสินค้า จ านวน 6 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

9,203.94 9,203.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  9,203.94 
บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล
 จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  9,203.94 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061070008 9/7/2018

977 น้เค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070044 9/7/2018

978 วัสดุการเกษตร(ซิลิโคนใส) จ านวน 1 รายการ 180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง/ราคาท่ีเสนอ 180 บาท ร้านไถ่เส็ง/ราคาท่ีเสนอ 180 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070041 9/7/2018

หนา้ 92



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

979 ซ้ือตุ๊กตา จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

36,915.00 36,915.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ  36,915 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ  36,915 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061070010 10/7/2018

980 ซ้ือสินค้าท่ีระลึก จ านวน 5 รายการ เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

61,800.00 61,800.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา / ราคาท่ี
เสนอ 61,800 บาท

นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา / ราคาท่ี
เสนอ 61,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061070009 10/7/2018

981 วัสดุไฟฟ้า  จ านวน 4 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  3,350 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  3,350 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070051 11/7/2018

982 วัสดุการเกษตร(ใยดี) จ านวน 1 รายการ 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง คุณวิชัย เปียทอง / ราคาท่ีเสนอ 
450 บาท

คุณวิชัย เปียทอง / ราคาท่ีเสนอ 
450 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070052 11/7/2018

983 วัสดุคอมพิวเตอร์(อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
Access Point)จ านวน 1 รายการ

14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 14,400 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด /
 ราคาท่ีเสนอ 14,400 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070054 11/7/2018

984 ค่าจ้างซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้า(ไดร์สตาร์ทเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า
 พร้อมค่าบริการ)  จ านวน 1 งาน

4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิเชียร ไดนาโม / ราคาท่ีเสนอ 
 3,950 บาท

ร้านวิเชียร ไดนาโม / ราคาท่ีเสนอ 
 3,950 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070057 11/7/2018

985 ค่าจ้างพิมพ์วัสดุโฆษณา                (อ้ิงค์เจ็ทไวนิล
รัชกาลท่ี10 พร้อมบริการติดต้ัง) จ านวน 1 รายการ

963.00 963.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  789 สตูดิโอแอนด์ แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  
963 บาท

บริษัท  789 สตูดิโอแอนด์ แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  
963 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070056 11/7/2018

หนา้ 93



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

986 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณอนงค์  ย้ิมละมัย,          ร้าน
บอลอะควอเรียม / ราคาท่ีเสนอ 
8,800 บาท

คุณอนงค์  ย้ิมละมัย,          ร้าน
บอลอะควอเรียม / ราคาท่ีเสนอ 
8,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070053 11/7/2018

987 วัสดุคอมพิวเตอร์(อุปกรณ์ขยายสัญญาณ-สวิทช์)   
จ านวน 1 รายการ

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 800 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด /
 ราคาท่ีเสนอ 800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070055 11/7/2018

988 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  7  รายการ 6,919.97 6,919.97 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส
 / ราคาท่ีเสนอ  6,919.67 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส
 / ราคาท่ีเสนอ  6,919.67 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061070011 13/7/2018

989 วัสดุงานบ้าน และงานครัว  จ านวน 2 รายการ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ  1,891 
บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ  1,891 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070062 13/7/2018

990 ค่าจ้างพิมพ์บัตรเข้าชมสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
ราคา 80 บาท(สีฟ้าเล่มท่ี7001-8000) จ านวน 1,000 
เล่ม

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ / ราคาท่ีเสนอ 
10,000 บาท

ร้านชลบุรีการพิมพ์ / ราคาท่ีเสนอ
 10,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070063 13/7/2018

991 วัสดุส านักงาน (ผ้าสีเหลือง) จ านวน 1 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัฐการ เลียวรักษ์โอฬาร (เจ๊ียบ 
เพลินพรรณ) / ราคาท่ีเสนอ 2,783
 บาท

ร้านรัฐการ เลียวรักษ์โอฬาร (เจ๊ียบ
 เพลินพรรณ) / ราคาท่ีเสนอ 
2,783 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070061 13/7/2018

992 ซ้ืออิชิตัน  จ านวน  1  รายการ 11,655.00 11,655.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
11,655 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ
 11,655 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061070013 16/7/2018

หนา้ 94



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

993 ซ้ือพาย,คุกก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061070014 16/7/2018

994 ซ้ือคุ้กก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร / ราคา
ท่ีเสนอ 1,500 บาท

คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061070015 16/7/2018

995 ซ้ือสินค้า จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณา วงษ์วิลาศ / ราคาท่ี
เสนอ  9,000 บาท

นางสาวกฤษณา วงษ์วิลาศ / 
ราคาท่ีเสนอ  9,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061070012 16/7/2018

996 ซ้ือสินค้าและวัสดุ จ านวน 28 รายการ เพ่ือน ามาขาย
และใช้ในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

75,790.00 75,790.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอ านวยพาณิชย์
ร้านกิจชัยสเตช่ันเนอร่ี
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพร่พิทยาแอนด์
ซัน
บริษัท อิทเวิร์ค จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีทส์บ๊อกซ์
บริษัท บี แอนด์ บี อินดัสทรี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 75,790  บาท

ร้านโชคอ านวยพาณิชย์
ร้านกิจชัยสเตช่ันเนอร่ี
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แพร่พิทยา
แอนด์ซัน
บริษัท อิทเวิร์ค จ ากัด
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บีทส์บ๊อกซ์
บริษัท บี แอนด์ บี อินดัสทรี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 75,790  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061070017 18/7/2018

997 วัสดุไฟฟ้า  จ านวน 2 รายการ 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  4,200 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  4,200 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070079 18/7/2018

998 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 5 รายการ 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง นายอ าพล  เทียนเงิน / ราคาท่ีเสนอ
 640  บาท

นายอ าพล  เทียนเงิน / ราคาท่ี
เสนอ 640  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070078 18/7/2018

หนา้ 95



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

999 ซ้ือผงน้ าชง  จ านวน  1  รายการ 16,228.00 16,228.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศุภมิตร ไวน์แอนด์สพีริทส์ 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 16,228 บาท

บริษัท ศุภมิตร ไวน์แอนด์สพีริทส์ 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 16,228 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061070016 18/7/2018

1000 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณอนงค์  ย้ิมละมัย / ราคาท่ีเสนอ 
 9,370 บาท

คุณอนงค์  ย้ิมละมัย / ราคาท่ี
เสนอ  9,370 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070080 18/7/2018

1001 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 3 รายการ 7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง คุณเอ้ือมเดือน แสงสัตยา , ห้องเย็น
ชวนชม / ราคาท่ีเสนอ  7,900 บาท

คุณเอ้ือมเดือน แสงสัตยา , ห้อง
เย็นชวนชม / ราคาท่ีเสนอ  7,900
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070081 18/7/2018

1002 ซ้ือน้ าด่ืมเนสท์เล่เพียวไลท์   จ 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

PR7080061070020 20/7/2018

1003 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  9  รายการ 19,924.85 19,924.85 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส
 / ราคาท่ีเสนอ  19,924.85 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส
 / ราคาท่ีเสนอ  19,924.85 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061070019 20/7/2018

1004 ซ้ือสินค้า จ านวน 5 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

46,200.00 46,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาท่ี
เสนอ 46,200 บาท

น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาท่ี
เสนอ 46,200 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061070018 20/7/2018

1005 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070085 23/7/2018

หนา้ 96



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1006 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นายพรชัย ชอบช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
350 บาท

นายพรชัย ชอบช่ืน / ราคาท่ีเสนอ
 350 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070089 23/7/2018

1007 วัสดุส านักงาน(หมึกเคร่ืองพิมพ์) จ านวน 2 รายการ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค
 / ราคาท่ีเสนอ  6,955 บาท

หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค
 / ราคาท่ีเสนอ  6,955 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070092 23/7/2018

1008 หนังสือพิมพ์ จ านวน 2 รยการ(ประจ าเดือน สิงหาคม 
2561)

620.00 620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร / ราคาท่ีเสนอ  620 
บาท

ร้านเกษากร / ราคาท่ีเสนอ  620 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070088 23/7/2018

1009 ซ้ือพาย,คุกก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061070021 23/7/2018

1010 วัสดุส านักงาน(เข้าสต๊อก) จ านวน 10 รายการ 3,621.00 3,621.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 3,621 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) / ราคาท่ีเสนอ 3,621 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070090 23/7/2018

1011 วัสดุส านักงาน(เข้าสต๊อก) จ านวน 8 รายการ 4,246.00 4,246.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  4,246 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  4,246 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070091 23/7/2018

1012 ซ้ือสินค้า จ านวน 3 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

11,199.42 11,199.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  11,199.42 
บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล
 จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ  11,199.42
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061070022 23/7/2018

หนา้ 97



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1013 น้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับเจ้าหน้าท่ีรับ-ส่งหนังสือ
(ประจ าเดือน สิงหาคม 2561) จ านวน 1 รายการ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง / 
ราคาท่ีเสนอ 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง /
 ราคาท่ีเสนอ 400 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070087 23/7/2018

1014 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070098 25/7/2018

1015 กระดาษอิงค์เจ็ท Glossy paper 240 แกรม 6 ห่อ 
(120แผ่น) พิมพ์ใบประกาศนียบัตร โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง การจ าแนกชนิดและการเพาะเล้ียง
แมงกะพรุนในประเทศไทย วันท่ี 26 กค-4สค.61

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 1,000 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด /
 ราคาท่ีเสนอ 1,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070102 25/7/2018

1016 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง คุณอนงค์  ย้ิมละมัย / ราคาท่ีเสนอ 
 8,600 บาท

คุณอนงค์  ย้ิมละมัย / ราคาท่ี
เสนอ  8,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070103 26/7/2018

1017 งานจ้างปรับปรุงโครงสร้างหลังคาและอุปกรณ์ประกอบ
อาคารท่ีมีปัญหาสนิมกัดกร่อนของอาคารศูนย์เรียนรู้โลก
ใต้ทะเล บางแสน จ านวน 1 รายการ

745,000.00 745,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 / ราคาท่ี
เสนอ  745,000บาท

หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 / ราคาท่ี
เสนอ  745,000บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061070006 31/7/2018

1018 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 3 รายการ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ล้ีฮวดสุน, คุณเอ้ือมเดือน แสงสัตยา
 / ราคาท่ีเสนอ 5,490 บาท

ล้ีฮวดสุน, คุณเอ้ือมเดือน แสงสัต
ยา / ราคาท่ีเสนอ 5,490 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070114 31/7/2018

1019 ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและก าจัดปลวกของอาคาร
ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 3  เดือน
เมษายน-มิถุนายน 2561

12,037.50 12,037.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล 
(ประเทศไทย) จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ
 12,037.50 บาท

บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล 
(ประเทศไทย) จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 12,037.50 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061070004 31/7/2018
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1020 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคา
ท่ีเสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070107 31/7/2018

1021 วัสดุการเกษตร(ไข่ไรน้ าเค็ม)  จ านวน 1 รายการ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร/ ราคาท่ี
เสนอ 13,500 บาท

ร้านท้ายตลาดการเกษตร/ ราคาท่ี
เสนอ 13,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070113 31/7/2018

1022 วัสดุการเกษตร และวัสดุเช้ือเพลิง  จ านวน 2 รายการ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง  ครัวป้าเฉลียวราคาท่ีเสนอ4,500  
บาท, ธนาการออยล์/ ราคาท่ีเสนอ 
2,000  บาท

 ครัวป้าเฉลียวราคาท่ีเสนอ4,500 
 บาท, ธนาการออยล์/ ราคาท่ี
เสนอ 2,000  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070115 31/7/2018

1023 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรู้โลกใต้
ทะเล บางแสน งวดท่ี 9 เดือนมิถุนายน 2561

13,327.67 13,327.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.
เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 13,327.67 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.
เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 13,327.67 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061070005 31/7/2018

1024 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจ าศูนย์
การเรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 9 เดือนมิถุนายน
 2561

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี 
อินเตอร์การ์ด จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
 36,000 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี
 อินเตอร์การ์ด จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ  36,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061070003 31/7/2018

1025 ขอจ้างลับคมปรับสภาพผิวกรรไกร 1,701.30 1,701.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเกรท เมดิคอล จ ากัด บริษัท โปรเกรท เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060440 2/7/2561

1026 ซ้ือยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) (AS) 
จ านวน 2000 ขวด

58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070010 2/7/2561

1027 ขอซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 98,316.00 98,316.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070001 2/7/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1028 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,828.00 5,828.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060437 2/7/2561

1029 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,741.00 6,741.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จ ากัด บริษัท ไอโครเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060439 2/7/2561

1030 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070002 2/7/2561

1031 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060444 2/7/2561

1032 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอมเพิล อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท แอมเพิล อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060443 2/7/2561

1033 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060445 2/7/2561

1034 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จ ากัด บริษัท บิซิคอม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060441 2/7/2561

1035 ขอซ้ือเคร่ืองขูดหินปูน 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) 
จ ากัด

บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060449 2/7/2561

1036 ขอซ้ือเคร่ืองฉายแสง 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ากัด บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060451 2/7/2561

1037 ขอวัสดุทางทันตกรรม 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์ เด็นท์ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เวิลด์ เด็นท์ ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060447 2/7/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1038 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเก้าอ้ีส านักงานและ
โซฟาตามใบเสนอราคาดังแนบ

15,700.00 15,700.00 ตกลงราคา ร้าน สาธิตเบาะ ร้าน สาธิตเบาะ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070002 2/7/2561

1039 ขออนุมัติเบิกค่าส่งตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการ
ภายนอกโรงพยาบาล

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070004 2/7/2561

1040 จ้างตัดเย็บผ้าใช้ในหอผู้ป่วยสามัญ 491,700.00 491,700.00 ตกลงราคา บริษัท วุทธากร สไตล์ จ ากัด บริษัท วุทธากร สไตล์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070042 13/7/2561

1041 จ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารวิจัยทางการ
แพทย์

385,500.00 385,500.00 จ้างท่ีปรึกษา
โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จ ากัด บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070001 2/7/2561

1042 ซ้ือยา Memantine HCI 10 mg tab (Memo 10) 
จ านวน 100 กล่อง , Colchicine 0.6 mg (Prochic) 
จ านวน 50 กล่อง

51,762.50 51,762.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070009 2/7/2561

1043 ขอซ้ือชุดแปรงสีฟันส าหรับผู้ใหญ่ และเม็ดย้อมสีฟัน 62,800.00 62,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี พี โกลด์ 
เทรดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี พี โกลด์ 
เทรดด้ิง

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061060450 2/7/2561

1044 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการเดินท่อน้ า ณหน่วยฟอก
เลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม ท่ีบริเวณหน่วยบริการประชาชน
 เทศบาลแสนสุข

4,800.00 4,800.00 ตกลงราคา นายภานุพงษ์ เรืองศรี นายภานุพงษ์ เรืองศรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070034 3/7/2561

1045 จ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์ 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

PO8000061070045 13/7/2561

1046 ซ้ือยา ATEnolol 50 mg (Prenolol) จ านวน 500 กล่อง 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070030 3/7/2561

1047 ซ้ือยา Acetar 1000 ml (A.N.B.) จ านวน 400 ถุง 17,600.00 17,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070032 3/7/2561

หนา้ 101



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1048 ซ้ือยา Acetylcysteine 600 mg (NACLong) 10 
t/tube จ านวน 600 หลอด

86,028.00 86,028.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070035 3/7/2561

1049 ซ้ือยา CYCLOphosphamide 1000 mg inj 
(Cycloxan) จ านวน 50 vial

9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070029 3/7/2561

1050 ซ้ือยา Co trimoxazole tab S400+T80mg 
(SQUARE) จ านวน 10 กล่อง , Acyclovir 5% 1 gm 
cream (Monirax) จ านวน 50 box

7,250.00 7,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070026 3/7/2561

1051 ซ้ือยา Influenz Quadrivalent vaccine 0.5 ml 
(FluQuadri) จ านวน 50 กล่อง

90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070033 3/7/2561

1052 ซ้ือยา Lubricate Gel 4 gm (KY/SteriGel) จ านวน 
5000 ซอง

26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070041 3/7/2561

1053 ซ้ือยา Podophylline paint 25% 15 ml จ านวน 48 
ขวด

14,040.00 14,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070025 3/7/2561

1054 ซ้ือยา Sodium chloride 0.9% (refill) 20 sachets 
(Cleanoze20) จ านวน 1000 กล่อง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070027 3/7/2561

1055 ซ้ือยา Tdap vac. 0.5 mL 
(TT+diphtheria+pertussis) (Boostrix) จ านวน 10 
dose

4,718.70 4,718.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070036 3/7/2561

1056 ซ้ือยา Tropicamide 1% e.d 15 ml (Mydriacyl) 
จ านวน 20 ขวด , Pilocarpine 2% e.d 15 ml 
(Isopto Carpine) จ านวน 20 ขวด

6,334.40 6,334.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070028 3/7/2561

1057 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ TOSHIBA แบบรวมอะไหล่ จ านวน 1
 เคร่ือง

850,000.00 850,000.00 พิเศษ บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070003 3/7/2561

หนา้ 102



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1058 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070067 4/7/2561

1059 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070066 4/7/2561

1060 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 66,990.00 66,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070064 4/7/2561

1061 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070063 4/7/2561

1062 ซ้ือ Syringe Dispos. 3 ml (unlock) จ านวน 120 
กล่อง , Syringe Dispos. 5 ml (unlock) จ านวน 120 
กล่อง

38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070052 4/7/2561

1063 ซ้ือ Transfusion Set (ชุดให้เลือด) (Baxter) Blod 
Administration Pump Set จ านวน 400 ช้ิน

34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070051 4/7/2561

1064 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบ 44,340.80 44,340.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070049 4/7/2561

1065 ซ้ือ แอลกอฮอล์ ขนาดบรรจุ 1000 Ml จ านวน 30 ถุง , 
สบู่ฆ่าเช้ือ Hexidine Scrub 4% ขนาด 1000 Ml 
จ านวน 30 ถุง

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัม เมดิคอล จ ากัด บริษัท ซัม เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070053 4/7/2561

1066 ซ้ือยา N.S.S. 0.9% 500 ml จ านวน 1000 ถุง , D 5 
S/3 1000 ml จ านวน 500 ถุง , Lactate Ringer s 
Solution 1000 ml จ านวน 300 ถุง

56,200.00 56,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070056 4/7/2561

1067 ซ้ือยา Pregabalin 25 mg capsule จ านวน 1,000 
กล่อง

592,780.00 592,780.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070006 4/7/2561

หนา้ 103



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1068 ซ้ือยา Pregabalin 75 mg capsule จ านวน 1,000 
กล่อง

958,720.00 958,720.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070004 4/7/2561

1069 ซ้ือ Wrist ReversibleSplint #Free size (F-ข้อมือ-มี
แกน) จ านวน 24 ช้ิน , Elbow Adjust -Tennis 
(F-แขนท่อนล่าง) จ านวน 24 ช้ิน

23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070050 4/7/2561

1070 ขออนุมัติซ้ือ Flixima Drainage Catheter All Size 
จ านวน 19 ช้ิน

40,660.00 40,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070074 5/7/2561

1071 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 486,850.00 486,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070007 5/7/2561

1072 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 155,845.50 155,845.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070008 5/7/2561

1073 ขอซ้ือวสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070093 6/7/2561

1074 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

PO8000061070010 6/7/2561

1075 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

บริษัท ไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070103 6/7/2561

1076 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,580.00 1,580.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070081 6/7/2561

1077 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070082 6/7/2561

หนา้ 104



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1078 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 16,738.00 16,738.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070083 6/7/2561

1079 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070079 6/7/2561

1080 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070080 6/7/2561

1081 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070085 6/7/2561

1082 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070090 6/7/2561

1083 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,980.00 7,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070087 6/7/2561

1084 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070086 6/7/2561

1085 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070094 6/7/2561

1086 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 20,704.50 20,704.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070109 6/7/2561

1087 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070100 6/7/2561

หนา้ 105



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1088 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070108 6/7/2561

1089 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 29,155.00 29,155.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070091 6/7/2561

1090 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070099 6/7/2561

1091 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 43,900.00 43,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070088 6/7/2561

1092 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 46,740.00 46,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070101 6/7/2561

1093 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070098 6/7/2561

1094 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 88,000.00 88,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070095 6/7/2561

1095 ค่าบริการสลายน่ิว จ านวน 2 ราย 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ 
เซอร์วิสเซส จ ากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ 
เซอร์วิสเซส จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070024 10/7/2561

1096 จ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์ 260,000.00 260,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070107 6/7/2561

1097 ซ้ือชุดดูดเสมหะชนิดติดผนัง 31,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070012 6/7/2561

หนา้ 106



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1098 ซ้ือยา Dimenhydrinate 50 mg/1 ml inj (Divomit) 
จ านวน 10 กล่อง

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส แลบ
บอเรตอร่ี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส 
แลบบอเรตอร่ี

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070112 6/7/2561

1099 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 ชนิด 11,095.90 11,095.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070106 6/7/2561

1100 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070105 6/7/2561

1101 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 3,317.00 3,317.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070077 6/7/2561

1102 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 76,398.00 76,398.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070078 6/7/2561

1103 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 96,086.00 96,086.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070115 6/7/2561

1104 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 172,800.00 172,800.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070014 6/7/2561

1105 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

PO8000061070011 6/7/2561

1106 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 314,901.00 314,901.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070013 6/7/2561

1107 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 398,040.00 398,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070009 6/7/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1108 ขอซ้ือวัสดสุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070084 6/7/2561

1109 ขอซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 90,894.00 90,894.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070126 9/7/2561

1110 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 494,500.50 494,500.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070017 9/7/2561

1111 ขออนุมัติซ้ือ Niprocart 1100 g จ านวน 80 ช้ิน 11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070154 9/7/2561

1112 ขออนุมัติซ้ือ11FR 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

PR8000061070142 9/7/2561

1113 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับผ่าตัด
ศัลยกรรมหลอดเลือด จ านวน 2 รายการ

315,000.00 315,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070019 9/7/2561

1114 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับผ่าตัด
ศัลยกรรมหลอดเลือด จ านวน 2 รายการ

315,000.00 315,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070022 9/7/2561

1115 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ่วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 2 
รายการ

32,832.00 32,832.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070143 9/7/2561

1116 ขออนุมัติซ้ือสายสวนเพ่ือการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่
เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ จ านวน 2 ชุด

450,000.00 450,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070018 9/7/2561

1117 ซ้ือ Blade - OR #11 ใบมีดผ่าตัดสเตนเลส จ านวน 15 
กล่อง

6,375.00 6,375.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070157 9/7/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1118 ซ้ือ Film Tegaderm #1624 (6x7 cm) จ านวน 50 
กล่อง

45,635.50 45,635.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070144 9/7/2561

1119 ซ้ือ Gauze pad 2x2 (8 plyx100 s) จ านวน 500 ห่อ ,
 Gauze pad 3x3 (8 plyx100 s) จ านวน 300 ห่อ , 
Gauze pad 4x4 (8 plyx100 s) จ านวน 200 ห่อ

46,600.00 46,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070148 9/7/2561

1120 ซ้ือ Glove (ล้วงรก) #M จ านวน 3 คู่ , Glove(ล้วงรก)
 #L จ านวน 3 คู่ , Airway#3 (Mouth Gag 80 mm) 
จ านวน 100 ช้ิน , Glove (ผ่าตัด) #6.5 จ านวน 20 กล่อง

13,100.00 13,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070156 9/7/2561

1121 ซ้ือ Glove disposible # S จ านวน 800 กล่อง 91,200.00 91,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070153 9/7/2561

1122 ซ้ือ Granulox Spray 10% 2 ml จ านวน 2 กระป๋อง , 
IV set for pump (Baxter) จ านวน 400 ช้ิน

31,672.00 31,672.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070150 9/7/2561

1123 ซ้ือ Needle disposible #21Gx1 1/2 จ านวน 200 
กล่อง , Needle disposible #24Gx1 จ านวน 200 
กล่อง

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070146 9/7/2561

1124 ซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แก่นนคร เวิลด์
เทค (ประเทศไทย)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แก่นนคร เวิลด์
เทค (ประเทศไทย)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070149 9/7/2561

1125 ซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แก่นนคร เวิลด์
เทค (ประเทศไทย)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แก่นนคร เวิลด์
เทค (ประเทศไทย)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070151 9/7/2561

1126 ซ้ือยา CMC sodium 0.5% e.d 15 ml (OPTIVE) 
จ านวน 750 ขวด

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070128 9/7/2561

หนา้ 109



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1127 ซ้ือยา Carbomer 0.2% 10 gm (VidiSic Eye Gel) 
จ านวน 800

99,296.00 99,296.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070129 9/7/2561

1128 ซ้ือยา Carvedilol 12.5 mg (Caraten) จ านวน 200 
กล่อง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070123 9/7/2561

1129 ซ้ือยา Cefditoren 200 mg tab (Meiact200) จ านวน
 50 กล่อง

62,060.00 62,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070133 9/7/2561

1130 ซ้ือยา Charcoal powder 5 gm (Ca R Bon) จ านวน 
20 กล่อง

6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070125 9/7/2561

1131 ซ้ือยา Clortimazole 100 mg vaginal (CLOTRI V.T.)
 จ านวน 200

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070132 9/7/2561

1132 ซ้ือยา Dimenhydrinate 50 mg tab จ านวน 50 กล่อง 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070119 9/7/2561

1133 ซ้ือยา Pantoprazole 40 mg tab (Controloc) 
จ านวน 100 กล่อง

58,208.00 58,208.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070120 9/7/2561

1134 ซ้ือยา Prednisolone 5 mg tab (GPO) จ านวน 50 , 
OmePRAzole 20 mg cap (GPO) จ านวน 1000

63,779.00 63,779.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070140 9/7/2561

1135 ซ้ือยา Triamcinolone 40 mg/1 ml inj 
(Kanolone-F) จ านวน 20 กล่อง

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส แลบ
บอเรตอร่ี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส 
แลบบอเรตอร่ี

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070135 9/7/2561

1136 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับผ่าตัดศัลยกรรม
หลอดเลือด จ านวน 3 รายการ

495,000.00 495,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070021 9/7/2561

หนา้ 110



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1137 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 ชนิด 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070147 9/7/2561

1138 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 ชนิด 62,500.00 62,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070141 9/7/2561

1139 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 312,493.50 312,493.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070016 9/7/2561

1140 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070020 9/7/2561

1141 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070124 9/7/2561

1142 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070181 10/7/2561

1143 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 7 รายการ ตามเอกสารแนบ 74,940.00 74,940.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070180 10/7/2561

1144 ซ้ือยา Diosmin 450+Hesperidin 50 mg tab 
(Daflon) จ านวน 350 กล่อง

96,621.00 96,621.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070160 10/7/2561

1145 ซ้ือยา Fusidic acid/Hdcs cream 5 gm (Fucidin H) 
จ านวน 60 หลอด

5,906.40 5,906.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070183 10/7/2561

1146 ซ้ือยา LeuPROrelin 3.75 mg inj (Enantone) จ านวน
 20 vial

99,916.60 99,916.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070171 10/7/2561

หนา้ 111



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1147 ซ้ือยา Lidocaine HCL 1% 20 ml inj GPO จ านวน 
500 vial , Lidocaine HCL 2% 20 ml inj GPO 
จ านวน 300 vial

15,332.00 15,332.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070161 10/7/2561

1148 ซ้ือยา Losartan 50 mg tab (Loranta) จ านวน 300 
กล่อง

92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070177 10/7/2561

1149 ซ้ือยา Peditrace 10 ml จ านวน 3 กล่อง , Propofol 
200 mg/20 ml inj (Fresofol) จ านวน 100 กล่อง

59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070169 10/7/2561

1150 ซ้ือยา Sevoflurane 250 ml inj (Sevorane) จ านวน 
15 ขวด

98,065.50 98,065.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070168 10/7/2561

1151 ซ้ือยา Sodium chloride 15% 100 ml (U Enema) 
จ านวน 1000 ขวด

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด บริษัท ยูนีซัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070163 10/7/2561

1152 ซ้ือยา Sucralfate 1 gm/5 ml sus 60 ml (Ulcefate)
 จ านวน 200 ขวด

29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070175 10/7/2561

1153 ซ้ือยา Tenofovir 300+Emtricitabine 200 tab 
(TENO-EM) จ านวน 150 ขวด

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070162 10/7/2561

1154 ซ้ือยา WARFarin 3 mg ฟ้า (Orfarin) จ านวน 50 กล่อง 18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) 
จ ากัด

บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070167 10/7/2561

1155 ซ้ือยา Ytp Plai Oil Cream (Plaivana) จ านวน 1500 
หลอด

87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070165 10/7/2561

1156 ซ้ือยา lopromide 370 mg/50 mL (Ultravist370) 
จ านวน 25 กล่อง

97,637.50 97,637.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070173 10/7/2561

หนา้ 112



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1157 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 4,376.30 4,376.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070159 10/7/2561

1158 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบ 54,100.00 54,100.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070179 10/7/2561

1159 ขออนุมัติค่า Calibrate เคร่ืองตรวจคัดกรองการสะท้อน
กลับของเซลล์ขนในหูช้ันใน

5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา บริษัท เอียร์โทน (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เอียร์โทน (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070202 11/7/2561

1160 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับผ่าตัด
ศัลยกรรมหลอดเลือด จ านวน 2 รายการ

315,000.00 315,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070025 11/7/2561

1161 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับผ่าตัด
ศัลยกรรมหลอดเลือด จ านวน 2 รายการ

315,000.00 315,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070030 11/7/2561

1162 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับผ่าตัด
ศัลยกรรมหลอดเลือด จ านวน 3 รายการ

139,100.00 139,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070033 11/7/2561

1163 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับผ่าตัด
ศัลยกรรมหลอดเลือด จ านวน 3 รายการ

360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070027 11/7/2561

1164 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับผ่าตัด
ศัลยกรรมหลอดเลือด จ านวน 3 รายการ

360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070028 11/7/2561

1165 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 2,134,650.00 2,134,650.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท เม็ดส์ แอนด์ เม็ดส์ จ ากัด บริษัท เม็ดส์ แอนด์ เม็ดส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070036 11/7/2561

1166 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับผ่าตัด
ศัลยกรรมหลอดเลือด จ านวน 3 รายการ

405,000.00 405,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070026 11/7/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1167 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับผ่าตัด
ศัลยกรรมหลอดเลือด จ านวน 3 รายการ

405,000.00 405,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070032 11/7/2561

1168 ขออนุมัติวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับผ่าตัด
ศัลยกรรมหลอดเลือด จ านวน 3 รายการ

405,000.00 405,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070031 11/7/2561

1169 จ้างท าโต๊ะคร่อมเตียง 58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิคตอร่ี ครุภัณฑ์การแพทย์ 
จ ากัด

บริษัท วิคตอร่ี ครุภัณฑ์การแพทย์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070035 11/7/2561

1170 ซ้ือเกลือบริสุทธ์ิ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรองน้ าชลบุรี ร้านกรองน้ าชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070198 11/7/2561

1171 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 จ านวน 71,190.00 71,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070197 11/7/2561

1172 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับผ่าตัด
ศัลยกรรมหลอดเลือด จ านวน 3 รายการ

360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070029 11/7/2561

1173 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,479.75 8,479.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070205 12/7/2561

1174 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลฟาเทค เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อัลฟาเทค เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070203 12/7/2561

1175 ขอซ้ือเคร่ืองอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070207 12/7/2561

1176 ขออนุมัติซ้ือ Syringe for Mallinckrodt 200 ml 
จ านวน 200 Set

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สีมา-เมดิก จ ากัด บริษัท สีมา-เมดิก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070211 12/7/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1177 ซ้ือยา N.S.S. 0.9% 5 ml จ านวน 200 กล่อง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070215 12/7/2561

1178 ซ้ือยา Parecoxib 40 mg/2 ml inj (Dynastat) จ านวน
 50 กล่อง

48,471.00 48,471.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070214 12/7/2561

1179 ซ้ือยา Peppermint oil 187 mg cap (Colpermin) 
จ านวน 60 box

53,400.00 53,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070213 12/7/2561

1180 ซ้ือยา Triamcinolone 0.1% lotion 30 ml 
(T.V.Lone) จ านวน 50 โหล

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070216 12/7/2561

1181 ซ้ือยา Water for injection 100 ml จ านวน 1000 ถุง 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070217 12/7/2561

1182 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,650.00 4,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เฟิร์สท เทรดด้ิง ร้าน เฟิร์สท เทรดด้ิง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070242 13/7/2561

1183 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ านวน 3 รายการ ตามเอกสารแนบ 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070257 13/7/2561

1184 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070231 13/7/2561

1185 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 29,104.00 29,104.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070232 13/7/2561

1186 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 33,983.20 33,983.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070235 13/7/2561

หนา้ 115



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1187 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 40,800.00 40,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070241 13/7/2561

1188 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 84,958.00 84,958.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070237 13/7/2561

1189 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาขนย้ายขยะติดเช้ือไปท าลาย 
ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

48,125.00 48,125.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070047 13/7/2561

1190 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดอันตรายไป
ท าลาย ประจ าเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070260 13/7/2561

1191 ขออนุมัติค่าอาหารปรุงส าเร็จส าหรับผู้ป่วยใน 
ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

700,000.00 700,000.00 คัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070046 13/7/2561

1192 ขออนุมัติจ้างรถเอกซเรย์เคล่ือนท่ีด้วยระบบดิจิตอล
พร้อมบาร์โค๊ด ในวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

257,400.00 257,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางพระ เมดิคอล เซนเตอร์ 
จ ากัด

บริษัท บางพระ เมดิคอล เซนเตอร์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070040 13/7/2561

1193 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 
12,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

18,500.00 18,500.00 ตกลงราคา บริษัท ขจรอีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด บริษัท ขจรอีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070043 13/7/2561

1194 ซ้ือ Colostomy flange แผ่นป้องกันผิว ชนิดยืดหยุ่นมี
วง ขนาด 45 มม. จ านวน 10 กล่อง , ขนาด 57 มม. 
จ านวน 10 กล่อง , ขนาด 38 มม. จ านวน 5 กล่อง

34,507.50 34,507.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070248 13/7/2561

1195 ซ้ือ Cotton Wool (450 gm) ส าลีม้วน จ านวน 160 
ม้วน , Gauze Roll 6 น้ิว จ านวน 120 ท่อน , 9 น้ิว 
จ านวน 80 ท่อน

53,200.00 53,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070254 13/7/2561

หนา้ 116



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1196 ซ้ือ Elastic Bandage 6x5 yds จ านวน 30 โหล , Cast
 Webrill ส าลีรองเฝือกปูน 3x4 yds จ านวน 10 โหล , 
Cast Webril ส าลีรองเฝือกปูน 6x4 yds จ านวน 30 โหล

47,900.00 47,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070247 13/7/2561

1197 ซ้ือ Glove (Maxitex) #6.5 มีแป้ง ถุงมือผ่าตัดมีแป้ง 
จ านวน 40 กล่อง

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070250 13/7/2561

1198 ซ้ือ MVI (Muti-Variable Indicator2551) ตัวทดสอบ
การน่ึงฆ่าเช้ือด้วยไอน้ า จ านวน 24 กล่อง

16,692.00 16,692.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส 
กรุ๊ป จ ากัด

บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส
 กรุ๊ป จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070256 13/7/2561

1199 ซ้ือ Renal Biopsy Needle เข็มเจาะและเก็บตัวอย่าง
ช้ินเน้ือ #14 9 CM จ านวน 10 ช้ิน , #16 16 Cm 
จ านวน 10 ช้ิน

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดสเต็ป จ ากัด บริษัท เมดสเต็ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070253 13/7/2561

1200 ซ้ือ Ultrasound gel จ านวน 30 ถัง 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟอร์โน่ จ ากัด บริษัท เฟอร์โน่ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070258 13/7/2561

1201 ซ้ือ Urine bag 2000 ml ชุดถุงปัสสาวะ จ านวน 1000 
ชุด , Transfusion Set (ชุดให้เลือด) จ านวน 500 ชุด

28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070255 13/7/2561

1202 ซ้ือ i Receptual suction Bag (flexliner) 3000 CC 
จ านวน 400 ช้ิน , Skin Marker 100 ช้ิน

51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070251 13/7/2561

1203 ซ้ือ ฟองน้ าท าแผลสูญญากาศ (CURAVAC PUMF) #S 
จ านวน 2 ชุด , #M จ านวน 2 ชุด , #L จ านวน 2 ชุด , 
Canister 600 CC ภาชนะรองรับสารคัดหล่ัง จ านวน 3 
ช้ิน

18,404.00 18,404.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070252 13/7/2561

1204 ซ้ือซองบรรจุเวชภัณฑ์ 8,132.00 8,132.00 ตกลงราคา บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070234 13/7/2561

หนา้ 117



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1205 ซ้ือซองบรรจุเวชภัณฑ์ 4 ชนิด 16,650.00 16,650.00 ตกลงราคา บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070041 13/7/2561

1206 ซ้ือยา Cc Synfonia (EE20+Drospirenone3) จ านวน 
30 กล่อง

8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070229 13/7/2561

1207 ซ้ือยา CefTRlaxone 1 gm inj (Cef3) จ านวน 3000 
vial

80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070219 13/7/2561

1208 ซ้ือยา Ferrous fumatate 200 mg (Femarate) 
จ านวน 100

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070220 13/7/2561

1209 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

PR8000061070224 13/7/2561

1210 ซ้ือยา N.S.S 0.9% 1000 ml จ านวน 1500 ถุง 46,875.00 46,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070223 13/7/2561

1211 ซ้ือยา ORS 25 gm pdr (CERA) จ านวน 100 กล่อง 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเมด โปรดักซ์ 2559 จ ากัด บริษัท ซีเมด โปรดักซ์ 2559 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070222 13/7/2561

1212 ซ้ือยา ORS 3.3 gm pdr (ROF Minera) จ านวน 100 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070221 13/7/2561

1213 ซ้ือยา OlmeSARtan med 20 mg tab (OlmeTEC) 
จ านวน 200 กล่อง

81,534.00 81,534.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070239 13/7/2561

1214 ซ้ือยา PHENYtoin 250 mg/5 ml inj (Dilantin) 
จ านวน 12 กล่อง

95,337.00 95,337.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070227 13/7/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1215 ซ้ือยา Paracet 60 mg/0.6 ml 15 ml syr drop (Sara
 drop) จ านวน 300 ขวด , Paracetamol 250 mg/5 
ml sus 60 ml (Sara forte) จ านวน 1000 ขวด

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070218 13/7/2561

1216 ซ้ือยา Piperacillin 4+Tazobactam 0.5 g inj 
(Astaz-P) จ านวน 300 vial

39,483.00 39,483.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070236 13/7/2561

1217 ซ้ือยา SitaFLOXacin 50 mg tab (Gracevit) จ านวน 
80 กล่อง

81,320.00 81,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070230 13/7/2561

1218 ซ้ือยา Testosterone 50 mg/5 gm gel (Androgel) 
จ านวน 40 กล่อง

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070244 13/7/2561

1219 ซ้ือยา TobraDEX (Dex100mg+Tobra300mg) e.d 5
 ml จ านวน 100 ขวด

9,737.00 9,737.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070233 13/7/2561

1220 ซ้ือยา Valproate 500 mg tab (Depakine Chrono) 
จ านวน 200 ขวด

75,970.00 75,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070226 13/7/2561

1221 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 44,554.80 44,554.80 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070039 13/7/2561

1222 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 3,081.60 3,081.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070245 13/7/2561

1223 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,010.00 8,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070238 13/7/2561

1224 ซ้ือยา Deferiprone 500 mg Ferriprox จ านวน 100 
ขวด

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070264 16/7/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1225 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองป่ัน พานาโซนิค รุ่น MX-GX1561 
จ านวน 5 เคร่ือง

12,500.00 12,500.00 ตกลงราคา อมรเลิศวิทย์ อมรเลิศวิทย์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070048 16/7/2561

1226 ขอซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 95,808.00 95,808.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070267 17/7/2561

1227 ซ้ือแก๊ส 25 ถัง 30,125.00 30,125.00 ตกลงราคา บางแสนแก๊ส บางแสนแก๊ส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070051 17/7/2561

1228 ขอซ้ือวัสดุอุปกณณ์ทางการแพทย์ 5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070283 17/7/2561

1229 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,159.26 2,159.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070281 17/7/2561

1230 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,319.98 4,319.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070282 17/7/2561

1231 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070279 17/7/2561

1232 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จ ากัด บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070272 17/7/2561

1233 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070278 17/7/2561

1234 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070274 17/7/2561

หนา้ 120



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1235 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 26,360.00 26,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิป
เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิป
เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070275 17/7/2561

1236 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30,640.00 30,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิป
เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิป
เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070277 17/7/2561

1237 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070285 17/7/2561

1238 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิป
เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิป
เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070280 17/7/2561

1239 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 36,500.00 36,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070268 17/7/2561

1240 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 42,051.00 42,051.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070288 17/7/2561

1241 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จ ากัด บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070273 17/7/2561

1242 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 52,040.00 52,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิป
เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิป
เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070276 17/7/2561

1243 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 58,800.00 58,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070271 17/7/2561

1244 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 59,706.00 59,706.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070286 17/7/2561

หนา้ 121



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1245 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 63,986.00 63,986.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070289 17/7/2561

1246 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 65,484.00 65,484.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070287 17/7/2561

1247 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 81,550.00 81,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070270 17/7/2561

1248 ขอซ่อมโคมไฟผ่าตัด 16,600.00 16,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที อี คิว จ ากัด บริษัท ที อี คิว จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070067 24/7/2561

1249 ค่าบริการสลายน่ิว จ านวน 1 ราย 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ 
เซอร์วิสเซส จ ากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ 
เซอร์วิสเซส จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070055 19/7/2561

1250 ซ้ือพลาสติกดามข้อเท้า 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอร์โดมา อินเตอร์เนช่ันแนล
 จ ากัด

บริษัท คอร์โดมา อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070291 17/7/2561

1251 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 417,300.00 417,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070049 17/7/2561

1252 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 92,800.00 92,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070295 17/7/2561

1253 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070305 18/7/2561

1254 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 5 รายการ 
ตามเอกสารแนบ

35,096.00 35,096.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070313 18/7/2561

หนา้ 122



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1255 ซ้ือ Syringe Insulin #27Gx1/2 น้ิว จ านวน 60 กล่อง ,
 Syringe Dispos. 10 ml (unlock) จ านวน 120 กล่อง
 , 50 ml (unlock) จ านวน 120 กล่อง

80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070312 18/7/2561

1256 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 76,400.00 76,400.00 ตกลงราคา บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070053 18/7/2561

1257 ซ้ือกระดาษเช็ดมือแบบยาว 72,000.73 72,000.73 ตกลงราคา บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070052 18/7/2561

1258 ซ้ือผงหมึก Kyocera TK-1114 45,000.00 45,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070054 18/7/2561

1259 ซ้ือยา Alcohol Rub 150 ml (+Hibi. 0.5%) 
Microrubl 150 ml จ านวน 700 ขวด , Alcohol Rub 
300 ml (+Hibis. 0.5%) Microrubl 300 ml จ านวน 
700 ขวด

93,625.00 93,625.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070321 18/7/2561

1260 ซ้ือยา Augmentin 1 gm tab (A875+C125) 
(Cavumox) จ านวน 800 กล่อง

98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070323 18/7/2561

1261 ซ้ือยา Azithromycin 200 mg/5 ml syr 15 ml 
(Onzet) จ านวน 300 ขวด

30,816.00 30,816.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070324 18/7/2561

1262 ซ้ือยา Berodual NB Fort (ipr 0.5 + Fen 1.25) 
(inhalex) จ านวน 400 กล่อง

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070322 18/7/2561

1263 ซ้ือยา Chlorhexidine(SMW)120mg/100ml 180 ml 
(B mouthwash) จ านวน 500 ขวด , Bromhexine 4 
mg/5 ml syr 60 ml (Mucocin) จ านวน 500 ขวด , 
BPM4+PE10/5 ml syr 60 ml (Sinufen) จ านวน 200
 ขวด

16,371.00 16,371.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070325 18/7/2561

หนา้ 123



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1264 ซ้ือยา Diltiazem 120 mg cap (Cascor XL) จ านวน 
100 กล่อง

27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070320 18/7/2561

1265 ซ้ือยา Donepezil 23 mg tab (Aricept 23) จ านวน 
30 กล่อง

78,677.10 78,677.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070319 18/7/2561

1266 ซ้ือยา Dorzolamide 2%+TML 0.5% e.d 5 ml 
(Cosopt) จ านวน 250 ขวด

74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070318 18/7/2561

1267 ซ้ือยา Tamoxifen 20 mg tab (Novofen) จ านวน 
100 กล่อง

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070317 18/7/2561

1268 ซ้ือยา ขม้ินชัน 400 mg cap (บริสเตอร์ 60 cap) 
จ านวน 1500 กล่อง , ขิง 500 mg cap (70 cap) 
จ านวน 20 ขวด

76,180.00 76,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษ์สุข จ ากัด บริษัท รักษ์สุข จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070316 18/7/2561

1269 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 
ตามเอกสารแนบ

21,200.00 21,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070311 18/7/2561

1270 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 
ตามเอกสารแนบ

27,420.00 27,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070314 18/7/2561

1271 ขอซ้ือสายเช่ือมต่อ RGB 890.00 890.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070306 18/7/2561

1272 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070341 19/7/2561

1273 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070340 19/7/2561

หนา้ 124



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1274 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 86,400.00 86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070334 19/7/2561

1275 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 86,400.00 86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070335 19/7/2561

1276 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 86,800.00 86,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070333 19/7/2561

1277 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 93,600.00 93,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070332 19/7/2561

1278 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070338 19/7/2561

1279 ขออนุมัติค่าจ้างรถเอกซเรย์เคล่ือนท่ีด้วยระบบดิจิตอล
พร้อมบาร์โค๊ด ในวันท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

82,500.00 82,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางพระ เมดิคอล เซนเตอร์ 
จ ากัด

บริษัท บางพระ เมดิคอล เซนเตอร์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070064 20/7/2561

1280 ขออนุมัติซ้ือน้ ายาล้างจานส าหรับเคร่ือง จ านวน 3 
รายการ ตามใบเสนอราคาดังแนบ

23,486.50 23,486.50 ตกลงราคา บริษัท แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิส แอนด์
 ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070058 19/7/2561

1281 ซ้ือ Colostomy bag 60 mm. (Proxima) จ านวน 30 
ช้ิน , Prontosan Solution 350 ml. จ านวน 20 ช้ิน

12,786.50 12,786.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070327 19/7/2561

1282 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 4 รายการ 
ตามเอกสารแนบ

25,740.00 25,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070328 19/7/2561

1283 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070336 19/7/2561

หนา้ 125



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1284 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 327,420.00 327,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070057 19/7/2561

1285 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 16,520.00 16,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070337 19/7/2561

1286 ถุงหูห้ิวเน้ือถุงสีฟ้าพิมพ์ 1 สี ''ยาด่วน'' ขนาด 8*16 
(พิมพ์สีขาว) จ านวน 100 กก.

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลซาย จ ากัด บริษัท โคโลซาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070063 20/7/2561

1287 ซ้ือยา Metoclopramide 10 mg82 ml inj (GPO) 
จ านวน 1000 amp , M. Tussis (Brown mixt.) 180 
ml (GPO) 2000 ขวด

38,680.00 38,680.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070355 20/7/2561

1288 ซ้ือ Glucostrip (Accu-Chek) 1 Strip (แบ่งใช้) จ านวน
 100 กล่อง

65,805.00 65,805.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070356 20/7/2561

1289 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 5,040.00 5,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070364 23/7/2561

1290 ซ้ือยา infant Food Lactose Free (Similac 
LF,O-lac) จ านวน 36 กระป๋อง

7,511.40 7,511.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070380 23/7/2561

1291 ขอซ้ือเคร่ืองคิดเลข 3,890.00 3,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070362 23/7/2561

1292 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรย์ฟ
ลูโอโรสโคปเคล่ือนท่ีแบบซีอาร์ม รายการตามเอกสาร
แนบ

670,000.00 670,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวทีฟ อิมเมจจ้ิง ซิส
เต็มส์ จ ากัด

บริษัท อินโนเวทีฟ อิมเมจจ้ิง ซิส
เต็มส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070066 23/7/2561

1293 ซ้ือ admit set 58,000.00 58,000.00 ตกลงราคา บริษัท พี.เอ็น.เอ็น.มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษัท พี.เอ็น.เอ็น.มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070065 23/7/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1294 ซ้ือกระดาษช าระ 8,563.20 8,563.20 ตกลงราคา บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070382 23/7/2561

1295 ซ้ือขวดแก้วสีชา 60 ซีซี (ฝาด าพร้อมจุกใน) จ านวน 600
 ใบ

2,940.00 2,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จ ากัด บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070373 23/7/2561

1296 ซ้ือยา Acyclovir 800 mg tab (Clinovir 800) จ านวน
 100 กล่อง

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070378 23/7/2561

1297 ซ้ือยา Aescin 1% 40 gm gel (Reparil Gel N) จ านวน
 30 กล่อง

5,521.20 5,521.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070361 23/7/2561

1298 ซ้ือยา Aescin 20 mg tab (Reparil) จ านวน 200 กล่อง 94,588.00 94,588.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070360 23/7/2561

1299 ซ้ือยา Bismuth Subsalicylate 524 mg (Gastro 
bismol) จ านวน 30 กล่อง

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070370 23/7/2561

1300 ซ้ือยา Brimonidine 0.2% + TML 0.5% e.d 5 ml 
(Combigan) จ านวน 100 ขวด

39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070363 23/7/2561

1301 ซ้ือยา Calcipotril+Bet,dipro,15 gm (Daivobet) 
จ านวน 60 หลอด

37,236.00 37,236.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070376 23/7/2561

1302 ซ้ือยา Cephalexin 125 mg/5 ml syr 60 ml 
(ToFlex) จ านวน 200 ขวด

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) 
จ ากัด

บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070377 23/7/2561

1303 ซ้ือยา Cetirizine 10 mg tab (Alerest) จ านวน 200 
กล่อง

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070386 23/7/2561

หนา้ 127



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1304 ซ้ือยา Clarithromycin 500 mg (Crixan) จ านวน 50 
กล่อง

37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070379 23/7/2561

1305 ซ้ือยา D 5 S 1000 ml จ านวน 400 ถุง 12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070372 23/7/2561

1306 ซ้ือยา D 5 S/2 1000 ml จ านวน 1500 ถุง 46,950.00 46,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070371 23/7/2561

1307 ซ้ือยา D 5 W 1000 ml จ านวน 120 ถุง 3,840.00 3,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070359 23/7/2561

1308 ซ้ือยา Desoxymethasone 0.25% 10 gm (Topoxy) 
จ านวน 200 ขวด

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070368 23/7/2561

1309 ซ้ือยา Levocetirizine 5 mg tab (Xyzal) จ านวน 100
 กล่อง

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070398 23/7/2561

1310 ซ้ือยา M. Tussis (Brown mixt.) 180 ml (GPO) 
จ านวน 2000 ขวด

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070388 23/7/2561

1311 ซ้ือยา N.S.S 0.9% 100 ml จ านวน 5000 ถุง 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070381 23/7/2561

1312 ซ้ือยา Olopatadine 0.2% e.d 2.5 ml (Pataday) 
จ านวน 200 ขวด

47,508.00 47,508.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070385 23/7/2561

1313 ซ้ือยา Peginterferon al 2a 180 mcg/0.5 ml 
(Pegasys) จ านวน 20 syringe

62,980.20 62,980.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070375 23/7/2561

หนา้ 128



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1314 ซ้ือยา Rebamipide 100 mg tab (Mucosta) จ านวน 
80 กล่อง

69,592.80 69,592.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070390 23/7/2561

1315 ซ้ือยา Rosuvastatin 10 mg tab (Vivacor) จ านวน 
200

91,378.00 91,378.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070400 23/7/2561

1316 ซ้ือยา Saw palmetto 160+Sting nettle 120 mg 
cap (Prostagutt) จ านวน 80 กล่อง

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070365 23/7/2561

1317 ซ้ือยา Seretide S50+F250 mcg/P Accuhaler 60 
dose จ านวน 200 ชุด

92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070395 23/7/2561

1318 ซ้ือยา TraZODone HCl 50 mg tab จ านวน 10 กล่อง 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070367 23/7/2561

1319 ซ้ือยา Valsartan 160 + AMLodipine 5 mg tab 
(Dafiro) จ านวน 300 กล่อง

62,916.00 62,916.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070393 23/7/2561

1320 ซ้ือยา Varicella 0.5 ml (Varivax) (อีสุกอีใส) จ านวน 
50 vial

40,125.00 40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070391 23/7/2561

1321 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070366 23/7/2561

1322 ซ้ือยา Fluticasone 125 mcg evo 120d (Flixotide) 
จ านวน 100 ขวด

22,363.00 22,363.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070412 24/7/2561

1323 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 5รายการ ตามเอกสารแนบ 95,953.50 95,953.50 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070408 24/7/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1324 ซ้ือยา INSulin Degludec 100 iu/ml 3 ml (Tresiba 
Flextouch) จ านวน 100 กล่อง

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070414 24/7/2561

1325 ซ้ือยา Liquid nutrition 2.0 kcal/ml 200 ml 
(Nepro) จ านวน 48 กล่อง

4,468.32 4,468.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070405 24/7/2561

1326 ซ้ือยา PHENYToin sod 100 mg cap (Dilantin) 
จ านวน 200 ขวด

69,978.00 69,978.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070413 24/7/2561

1327 ซ้ือยา Verapamil HCl 5 mg/2 ml inj (Isoptin IV) 
จ านวน 4 กล่อง

5,221.60 5,221.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070415 24/7/2561

1328 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 128,400.00 128,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070072 24/7/2561

1329 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 331,700.00 331,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070068 24/7/2561

1330 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 384,237.00 384,237.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070073 24/7/2561

1331 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 407,670.00 407,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070070 24/7/2561

1332 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

PO8000061070071 24/7/2561

1333 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 472,512.00 472,512.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070069 24/7/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1334 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 52,170.00 52,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070406 24/7/2561

1335 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 5รายการ ตามเอกสารแนบ 35,530.00 35,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษ์สุข จ ากัด บริษัท รักษ์สุข จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070407 24/7/2561

1336 ซ้ือยา INSulin Aspart 100u/ml 3 ml (NovoRapid 
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

PR8000061070410 24/7/2561

1337 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,450.00 12,450.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070432 25/7/2561

1338 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จ ากัด บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070430 25/7/2561

1339 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพี เมดิคอล เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท เอสพี เมดิคอล เซอร์วิส 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070426 25/7/2561

1340 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070428 25/7/2561

1341 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 75,500.00 75,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070422 25/7/2561

1342 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070423 25/7/2561

1343 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 32,920.00 32,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070424 25/7/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1344 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070431 25/7/2561

1345 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070425 25/7/2561

1346 Tri-flow incentive spirometer จ านวน 48 ช้ิน 11,280.00 11,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070448 26/7/2561

1347 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070436 26/7/2561

1348 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,600.00 10,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070438 26/7/2561

1349 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 72,500.00 72,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070440 26/7/2561

1350 จ้างพันมอเตอร์ 5,000.00 5,000.00 ตกลงราคา นายวิเชียร คงต้ังจิตต์ นายวิเชียร คงต้ังจิตต์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070444 26/7/2561

1351 ซ้ือ Allevyn Ag Adhesive 7.5 x  7.5 cm. จ านวน 20
 ช้ิน , Allevyn adhesive 12.5 x 12.5 cm. จ านวน 20
 ช้ิน , Allevyn adhesive 7.5 x 7.5 cm. จ านวน 20 
ช้ิน

11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070442 26/7/2561

1352 ซ้ือ Arm Sling (สายคล้องแขน) # L จ านวน 36 ช้ิน , 
Knee-O-Support #M จ านวน 36 ช้ิน , LS-Support 
(เฝือกพยุงระดับเอว) #XL จ านวน 24 ช้ิน

21,360.00 21,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070449 26/7/2561

หนา้ 132



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1353 ซ้ือ Chlorhexidine Gluconate 2% in 70% IPA 
จ านวน 50 กล่อง , Gauze Pad (ชุบแอลกอฮอล์) 
จ านวน 100 กล่อง , Cotton Ball Sterile In Blister 8
 PC (ส าลีก้อนแบบแห้ง) จ านวน 100 Pack

45,475.00 45,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070437 26/7/2561

1354 ซ้ือ ET tube #8.0 (cuffed) จ านวน 100 ช้ิน , 
Thoracic Catheter #20 จ านวน 10 ช้ิน , 
Tracheostomy Tube #4.5 (NON CUFF) จ านวน 2 
ช้ิน

12,412.00 12,412.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070441 26/7/2561

1355 ซ้ือ Suction Control 50 cm #12 จ านวน 5000 เส้น 57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070451 26/7/2561

1356 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 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070450 26/7/2561

1357 ซ้ือ ผ้าซับเลือดขนาด 18'' x18'' จ านวน 200 แพ็ค 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070439 26/7/2561

1358 ซ้ือยา Gaviscon liq 150 ml จ านวน 600 ขวด 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070455 26/7/2561

1359 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

PR8000061070456 26/7/2561

1360 ซ้ือยา Montelukast 4 mg tab (Singulair) จ านวน 50
 กล่อง

25,573.00 25,573.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070452 26/7/2561

1361 ซ้ือยา Nicergoline 10 mg tab (Sermion) จ านวน 250 92,287.50 92,287.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070459 26/7/2561

หนา้ 133



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1362 ซ้ือยา Pantoprazole 40 mg inj (Pantoval) จ านวน 
500 vial

31,565.00 31,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070457 26/7/2561

1363 ซ้ือยา Pyridostigmine 60 mg tab (Mestinon) 
จ านวน 30 ขวด

22,213.20 22,213.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070462 26/7/2561

1364 ซ้ือยา Salbutamol 0.1 mg/P MDI (Salvo Evoh 
200d) จ านวน 500 ขวด

22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070461 26/7/2561

1365 ซ้ือยา Tears2 Natear 10 ml (HPML 0.3% Pre) 
จ านวน 1500 ขวด

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070458 26/7/2561

1366 ซ้ือยา Tears3 Naturale Tears (HPML 0.3%-0.8 
ml/อัน) จ านวน 650 กล่อง

94,588.00 94,588.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070454 26/7/2561

1367 ซ้ือยา Tolterodine 2 mg cap (Detrusitol SR) 
จ านวน 30 ขวด

35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070453 26/7/2561

1368 ซ้ือยา Vitamin D2 20000 iu cap 
(Calciferol,Ergocalciferol) จ านวน 50 กล่อง

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070460 26/7/2561

1369 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 5 รายการ 
ตามเอกสารแนบ

16,860.00 16,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070447 26/7/2561

1370 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทยื 3 ชนิด 11,609.50 11,609.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070445 26/7/2561

1371 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 306,876.00 306,876.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061070074 26/7/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1372 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

PO8000061070075 26/7/2561

1373 ขอซ้ือน้ ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 73,500.00 73,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070435 26/7/2561

1374 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070489 31/7/2561

1375 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070499 31/7/2561

1376 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070500 31/7/2561

1377 ซ่อมเคร่ืองทดสอบก าลังอัดคอนกรีต ขนาด 3000 kn 
จ านวน 1 เคร่ือง

20,865.00 20,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอยล์เทสต้ิงสยาม จ ากัด บริษัท ซอยล์เทสต้ิงสยาม จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061070001 2/7/2561

1378 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิพม์ 73,200.00 73,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061070003 2/7/2561

1379 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงาน
เฉพาะด้านวิศวกรรม จ านวน 2 เคร่ือง

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061070002 2/7/2561

1380 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 8 เคร่ือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

29,318.00 29,318.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061070004 4/7/2561

1381 ขออนุมัติจัดซ้ือ Flat bar, Steel plate, Square bar, 
Round bar จ านวน 7 รายการ (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ)

41,590.90 41,590.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็น.ดี.สตีล จ ากัด บริษัท ชลบุรี เอ็น.ดี.สตีล จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061070005 6/7/2561

1382 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ทดลอง จ านวน 7 รายการ 6,355.80 6,355.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น 
ไฮเทค เคมีคอล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น 
ไฮเทค เคมีคอล

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070019 6/7/2561

หนา้ 135



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1383 ขออนุมัติจัดซ้ือ อ๊อกซิเย่น, แก๊สอะซิทีลีน, อาร์กอน, 
คาร์บอนไดอ๊อกไซด์, หัววาล์วอ๊อกซิเย่น (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)

7,383.00 7,383.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070031 6/7/2561

1384 ขออนุมัติจัดซ้ือกล่องพลาสติกมีฝาปิดมีล้อ จ านวน 30 
ใบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061070006 9/7/2561

1385 ขออนุมัติจัดจ้างปร้ินแผ่น PP ปร้ินอ้ิงเจ็ท ขนาด 160 x 
60 ซมจ านวน 2 ช้ิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

1,340.00 1,340.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค  รุ่งอรุณ นายสิทธิโชค  รุ่งอรุณ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070051 9/7/2561

1386 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงานดังเอกสารแนบ 47,696.00 47,696.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061070007 10/7/2561

1387 เพ่ือขออนุมัติจัดซ้ือ วัสดุวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอ่ืนๆ  
27 รายการ เป็นจ านวนรวม1รายการดังเอกสารแนบ 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

97,180.00 97,180.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ จอดสันเทียะ นายอ านาจ จอดสันเทียะ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061070008 10/7/2561

1388 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุใช้ในโครงการ จ านวน 30 รายการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

16,443.00 16,443.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061070010 11/7/2561

1389 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุใน LAB จ านวน 5 รายการ 19,581.00 19,581.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จ ากัด บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061070009 11/7/2561

1390 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุใน LAB จ านวน 8 รายการ 4,515.40 4,515.40 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070072 11/7/2561

1391 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองช่ังดิจิตอล จ านวน 1 เคร่ือง 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.บี.เอ็น.แมทเทอเรียลเทสต์
 จ ากัด

บริษัท ซี.บี.เอ็น.แมทเทอเรียล
เทสต์ จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070070 11/7/2561

1392 ขออนุมัติจัดซ้ือ ปูนซีเมนต์ จ านวน 3 รายการ 12,280.00 12,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอ้ึงย่งล้ง จ ากัด บริษัท ชลบุรีอ้ึงย่งล้ง จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061070011 11/7/2561

1393 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 20 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

16,506.89 16,506.89 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น 
ไฮเทค เคมีคอล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น 
ไฮเทค เคมีคอล

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061070012 12/7/2561

1394 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุทางไฟฟ้า 11 รายการ ดังเอกสาร
เเนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

32,111.77 32,111.77 เฉพาะเจาะจง บริษัท จรัสแสง อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท จรัสแสง อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061070013 13/7/2561

หนา้ 136



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1395 ขออนุมัติจัดซ้ือ Sodium carbonate anhydrous 
AR/Ajax 463 ฯลฯ จ านวน 5 รายการ (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)

13,856.50 13,856.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ซายน์เทค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ ซายน์เทค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061070016 13/7/2561

1396 ขออนุมัติจัดซ้ือก๊าซอาร์กอน 1 ท่อ และ ก๊าซไนโตรเจน 
1 ท่อ (ดังเอกสารแนบ)

5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070084 13/7/2561

1397 ขออนุมัติจัดซ้ือหลอดภาพ  LAMP FOR PROJECTOR 
NEC M311X # NP15PL (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

7,383.00 7,383.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิธิเกษม เทเลคอม จ ากัด บริษัท นิธิเกษม เทเลคอม จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070095 13/7/2561

1398 ขออนุมัติซ้ือ เทอร์โมมิเตอร์ 0-100 องศาเซลเซียส ฯลฯ
 จ านวน 27 รายการ (รายละเอียดดังอกสารแนบ)

64,028.80 64,028.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น 
ไฮเทค เคมีคอล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น 
ไฮเทค เคมีคอล

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061070015 13/7/2561

1399 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงานดังเอกสารแนบ 5,295.30 5,295.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070107 16/7/2561

1400 ขออนุมัติจัดจ้างท ากระดาษเขียนตอบดังเอกสารแนบ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061070018 16/7/2561

1401 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพร้ินเตอร์ FUJI XEROX  จ านวน 4
 หลอด (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

15,408.00 15,408.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ี
เออร์ จ ากัด

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ี
เออร์ จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061070017 16/7/2561

1402 ซ่อมโช้คประตูบานสวิง จ านวน 1 งาน รายละเอียดตาม
ใบเสนอราคา

4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลคอนท์ จ ากัด บริษัท พิลคอนท์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070127 18/7/2561

1403 ถ่านไม้ จ านวน 1 รายการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อะตอมพลาสติก ร้าน อะตอมพลาสติก เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070130 18/7/2561

1404 ซ่อมแซมเคร่ือง Multi Tubine Test หมายเลขครุภัณฑ์
 2830-001-0002-358/44

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสซอม จ ากัด บริษัท เอสซอม จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061070019 18/7/2561

1405 จ้างท าบล็อคมิกซ่ิง จ านวน 1 รายการ รายละเอียดตาม
ใบเสนอราคา

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์ศิริ เมคคานิเคิล เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

บริษัท ทรัพย์ศิริ เมคคานิเคิล เอ็น
จิเนียร่ิง จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070129 18/7/2561

1406 ซ้ือแป๊บหนา , ต่อตรง จ านวน 1 รายการ 992.96 992.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ช.พูนกิจชลบุรี จ ากัด บริษัท ช.พูนกิจชลบุรี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070131 18/7/2561

1407 ขออนุมัติจ้างค่าเอกสาร จ านวน 1 รายการ รายละเอียด
ตามใบเสนอราคา

6,284.44 6,284.44 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070126 18/7/2561

หนา้ 137



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1408 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 6 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

2,627.00 2,627.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จ ากัด บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070133 20/7/2561

1409 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 8 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

2,974.00 2,974.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จ ากัด บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070132 20/7/2561

1410 เพ่ือขออนุมัติจัดจ้างงานซ่อมแซมหลังคา ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 งาน

18,486.64 18,486.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลคอนท์ จ ากัด บริษัท พิลคอนท์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061070020 23/7/2561

1411 เพ่ือขอนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์จ านวน1รายการ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

19,998.30 19,998.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จ ากัด บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061070021 23/7/2561

1412 เพ่ือขออนุมัติจัดซ้ือแผ่นอะคริลิคและวัสดุช่าง1รายการ 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

4,980.00 4,980.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพงษ์ แซ่เต๋ิน นายอนุพงษ์ แซ่เต๋ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070139 23/7/2561

1413 เพ่ือขอนุมัติจัดจ้าง ค่าย้ายจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
1รายการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพงษ์ แซ่เต๋ิน นายอนุพงษ์ แซ่เต๋ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070145 23/7/2561

1414 ขออนุมัติจัดซ้ือถุงมือไนไตรหนา 5 MIL(0.127 
มิลลิเมตร)ไม่มีแป้ง ยาว 9'' ไซส์ S และ M อย่างละ 5 
กล่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

1,733.40 1,733.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กเซลเล้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็กเซลเล้นท์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070152 24/7/2561

1415 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ Acetone(Com) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น 
ไฮเทค เคมีคอล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น 
ไฮเทค เคมีคอล

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070149 24/7/2561

1416 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 3 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

9,689.06 9,689.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมีเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมีเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070151 24/7/2561

1417 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุแท่งอลูมิเนียมหล่อ จ านวน 30 
กิโลกรัม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย์ ซีซีพาณิชย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070150 24/7/2561

1418 ขออนุมัติจัดจ้างเหมายานพาหนะ(รถตู้ปรับอากาศ ไป-
กลับ ม.บูรพา-โรงเรียนชลกันยานุกูล)ในวันท่ี 10 
สิงหาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ นายจ านงค์ ญาติเจริญ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070160 25/7/2561

หนา้ 138



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1419 ขออนุมัติจัดจ้างเหมายานพาหนะ(รถตู้ปรับอากาศ ไป-
กลับ ม.บูรพา-โรงเรียนหัวถนนวิทยา)ในวันท่ี 6 สิงหาคม
 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ นายจ านงค์ ญาติเจริญ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070161 25/7/2561

1420 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์คมชัดลึก,ไทยโพส,กรุงเทพ
ธุรกิจ เข้าห้องสมุดคณะฯและหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเข้า
ศูนย์สอบเทียบฯ ประจ าเดือนสิงหาคม 2561 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

1,265.00 1,265.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เกษากร ร้าน เกษากร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070154 25/7/2561

1421 ขออนุมัติจัดจ้างเหมายานพาหนะ(รถตู้ปรับอากาศ ไป-
กลับ ม.บูรพา - โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)) ในวันท่ี 7
 สิงหาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ นายจ านงค์ ญาติเจริญ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070158 25/7/2561

1422 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเบนซินธรรมดา ประจ าเดือน
สิงหาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070156 25/7/2561

1423 ขอซ้ือแผ่นจานหมุนส าหรับการนับข้ึน และลงแบบไม่คง
ค่าการนับ , แผ่นจานหมุนส าหรับการนับข้ึน และลง
แบบคงค่าการนับ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

30,495.00 30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์ ออโตเมช่ัน เซน
เตอร์ จ ากัด

บริษัท พรีเมียร์ ออโตเมช่ัน เซน
เตอร์ จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061070024 25/7/2561

1424 ขอซ้ือใบเล่ือยสายพานตัดเหล็ก, ชุดแท่งเหล็ก , เหล็กยึด
มีดกัด ฯลฯ รายละเอียดตามใบเสนอราคา

24,353.20 24,353.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ท ทริค เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษัท สมาร์ท ทริค เทคโนโลยี 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061070023 25/7/2561

1425 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันดีเซล ประจ าเดือนสิงหาคม 2561 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070157 25/7/2561

1426 เพ่ือขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 78 รายการ 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

46,225.00 46,225.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เทคนิค อีเล็คทรอนิคส์ ร้าน เทคนิค อีเล็คทรอนิคส์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061070027 26/7/2561

หนา้ 139



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1427 ขออนุมัติจัดซ้ือ Desiccator China Vacum 25 CM 
พร้อม SILIGA GEL BLUE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

9,148.50 9,148.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น 
ไฮเทค เคมีคอล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น 
ไฮเทค เคมีคอล

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070167 26/7/2561

1428 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 4 รายการ รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการจัดซ้ือ

3,526.00 3,526.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070165 26/7/2561

1429 เพ่ือขออนุมัติย้ายเคร่ืองปรับอากาศเเละติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศจ านวน2รายการ ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

77,735.50 77,735.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ 
เซอร์วิส จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061070026 26/7/2561

1430 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ Kinematic viscometers 
capillary tube คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

6,574.08 6,574.08 เฉพาะเจาะจง ร้าน PB TECHNO ร้าน PB TECHNO เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070168 26/7/2561

1431 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเคร่ืองมือมาตรฐาน จ านวน 1 
รายการ Calibration Tester รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการจัดจ้าง

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยฮาท แคลิเบรช่ัน จ ากัด บริษัท ไทยฮาท แคลิเบรช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070166 26/7/2561

1432 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุหน้ากากสารเคมีท่ัวไป
(CS0305),แว่นครอบตราป้องกันสารเคมี(CS0202) และ
อ่ืนๆรวมท้ังหมด 31 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

29,892.00 29,892.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061070025 26/7/2561

1433 ขออนุมัติจัดจ้างปร้ินขาวด าและถ่ายเอกสารพร้อมเข้า
เล่มแล็คซีน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

221.50 221.50 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นบุญการพิมพ์ ร้านต้นบุญการพิมพ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070181 31/7/2561

1434 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุกระจกฝ้า 5 มิล ขนาด 6 x 6 จ านวน
 8 แผ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทองอลูมิเนียม ร้านแสงทองอลูมิเนียม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070186 31/7/2561

1435 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุปากกาเคมี จ านวน 14 ด้าม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษระ
การซ้ือแนบ

182.00 182.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์ชลบุรี ร้านศึกษาภัณฑ์ชลบุรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070185 31/7/2561
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งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1436 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสีผสมอาหาร ขนาด 28 ML 
(wiinner) สีแดง และกระดาษทิชชูม้วน หนา 2 ช้ัน 24 
ม้วน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

264.00 264.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ศิรินญา ล่ีสุวรรณ นางสาว ศิรินญา ล่ีสุวรรณ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070183 31/7/2561

1437 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุฝึกใช้ในการปฏิบัติงาน จ านวน 43 
รายการ ดังรายละเอียดแนบ

126,699.77 126,699.77 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย์ ซีซีพาณิชย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061070028 31/7/2561

1438 ขออนุมัติจัดซ้ือ ปากกาไวท์บอร์ด ชนิดชอล์กน้ า หมึก
เติมปากกาไวท์บอร์ด ชนิดชอล์กน้ า และน้ ายาลบท า
ความสะอาดไวท์บอร์ด ฯลฯ จ านวน 7 รายการ

4,253.25 4,253.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.เอส.อาร์.เทคโนโปรดักส์ 
จ ากัด

บริษัท ซี.เอส.อาร์.เทคโนโปรดักส์ 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061070180 31/7/2561

1439 ขออนุมัติจัดจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ ม.บูรพา - 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จ านวน 1
 คัน ในวันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (ไป-กลับ) ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR170 7/6/2561

1440 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตลับผงหมึกเลเซอร์ C4096A/96A 
เทียบเท่า

5,350.00           5,350.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PR0206061070079 9/7/2561

1441 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสายสัญญาณเสียง Mini TRS-RCA 
Stereo จ านวน 5 เส้น

1,070.00           1,070.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PR0206061070184 13/7/2561

1442 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดดอกไม้ตกแต่งสถานท่ีงานเชิดชู
เกียรติผู้ได้รับรางวัล ''รัตนบูรพา'' ประจ าปี 2561

25,000.00         25,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PO0206061070020 19/7/2561

1443 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าระบบเสียง เวที แสงส่องป้าย
หน้าห้อง งานรัตนบูรพา

10,700.00         10,700.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PO0206061070021 19/7/2561

1444 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้าย 21,000.00         21,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ ราคา PO0206061070022 19/7/2561

1445 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตลับผงหมึก HP CE310A 
(Black/Cyan/Yelloe/Magenta) สีละ 2 กล่อง

17,400.00         17,400.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PO0206061070026 24/7/2561

1446 ขออนุมัติเบิกเงินค่าติดต้ังเดินสายสัญญาณ UTP CAT 6
 พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 งาน

26,700.00         26,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PO0206061070025 24/7/2561

หนา้ 141



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
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วันท่ี 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1447 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก 6,000.00           6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสันติ กิตติมหาธรรม นายสันติ กิตติมหาธรรม ราคา PR0206061070225 17/7/2561

1448 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตกแต่งรถเทียนพรรษา จ านวน 1 งาน 20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PO0206061070024 24/7/2561

1449 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าชุดไทยพร้อมเคร่ืองประดับ 
จ านวน 20 ชุด

10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรพัชร ยอดช่วย นางสาวจิรพัชร ยอดช่วย ราคา PR0206061070237 19/7/2561

1450 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแต่งหน้า ท าผม 3,300.00           3,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิรพัชร ยอดช่วย นางสาวจิรพัชร ยอดช่วย ราคา PR0206061070238 19/7/2561

1451 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าชุดนางร าขบวนกลองยาว จ านวน
 25 ชุด

5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์พร โภชน์สาดี นางสาวพิมพ์พร โภชน์สาดี ราคา PR0206061070293 24/7/2561

1452 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าอาหารทะเลแห้ง จ านวน 7 
กระเช้า

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีรัตน์ สร้อยคีรี นางสาวอารีรัตน์ สร้อยคีรี ราคา PR0206061070040 6/7/2561

1453 ขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดไส้กรองหยาบ และไส้กรองหยาบ 2,640.00 2,640.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล ราคา PR0206061070036 6/7/2561

1454 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 3,672.92 3,672.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206061070042 6/7/2561

1455 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาติดต้ังเดินสายสัญญาณ UTP
 CAT6 พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 งาน

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206061070037 6/7/2561

1456 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล ขนาด 1x2 เมตร จ านวน 
10 แผ่น

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคา PO0206061070009 11/7/2561

1457 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าอาหารทะเลแห้งจ านวน 1 
กระเช้า

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวนิดา ร้านวนิดา ราคา PR0206061070118 10/7/2561

1458 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ ราคา PR0206061070122 10/7/2561

1459 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองพิมพ์ 3,420.00 3,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206061070171 12/7/2561

1460 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างท าปกคู่มือปริญญาตรีภาคปกติ 
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 200 ปก

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ ราคา PR0206061070187 13/7/2561

1461 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ สีด า HP 11A 
จ านวน 2 กล่อง

2,200.00           2,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคา PR0206061070124 10/7/2561
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รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1462 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของรางวัลผู้เข้าร่วมประกวด (เส้ือ) 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะพรีเชียสอินเทรด จ ากัด บริษัท เดอะพรีเชียสอินเทรด จ ากัด ราคา PO0206061080040 17/8/2561

1463 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถตู้ 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206061070285 23/7/2561

1464 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแฟลชไดร์ฟ และหมึกโทนเนอร์ 8,255.06 8,255.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206061070311 24/7/2561

1465 ขออนุมัติเบิกงินค่าของท่ีระลึก 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคา PR0206061070310 24/7/2561

1466 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206061070309 24/7/2561

1467 ขออนุมัติเบิกเงินค่าล้างเคร่ืองปรับอากาศ (ชนิดแขวน) 
ขนาด 25,000 BTU จ านวน 3 ชุด

2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง ส ารวมแอร์ ส ารวมแอร์ ราคา PR0206061070312 24/7/2561

1468 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(หมึกพิมพ์)

4,650.00 4,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟท์เทค จ ากัด บริษัท สยามไมโครซอฟท์เทค 
จ ากัด

ราคา PR0206061070029 6/7/2018

1469 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061070089 9/7/2018

1470 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมเคร่ืองออกก าลังกาย

38,948.00 38,948.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีทอยส์ แฟคทอร่ี จ ากัด บริษัท มีทอยส์ แฟคทอร่ี จ ากัด ราคา PO0206061070012 12/7/2018

1471 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแซม
เคร่ืองตัดหญ้า 4 ล้อ แบบน่ังขับ

12,175.53 12,175.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.บี.เอ็นจ้ิน อิมเพ็กซ์ จ ากัด บริษัท วี.บี.เอ็นจ้ิน อิมเพ็กซ์ จ ากัด ราคา PR0206061070086 9/7/2018

1472 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานห้องน้ าหญิง-ชาย บริเวณ
สนามเทนนิสหน้าบ้านพักอธิการบดี

47,900.00 47,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จ าปาบุรี นายสมชาย จ าปาบุรี ราคา PO0206061070011 12/7/2018

1473 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมตู้
คอนโทรลระบบไฟฟ้าห้องเคร่ืองกรองสระว่ายน้ า

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PR0206061070164 12/7/2018

1474 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 7 
รายการ

4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061070163 12/7/2018

1475 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือพิมพ์ 2,000.00           1,720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่นิสิต
วิทยาลัยนานาชาติด้านเศรษฐกิจ
และสังคม

PR2600061070002 2/7/2561

หนา้ 143



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1476 ขอความเห็นชอบในการจัดหาด่ืม 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา

เพ่ือจัดเตรียมส าหรับบริการแก่
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต และใช้
บริการในงานประชุม

PR2600061070004 2/7/2561

1477 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ ามันรถจักรยานยนต์
ส าหรับพนักงานเดินเอกสารของวิทยาลัย

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เพ่ือจัดเตรียมส าหรับเติม
จักรยานยนต์ ของพนักงานเดิน
เอกสารของวิทยาลัย

PR2600061070003 2/7/2561

1478 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ 2,882.05 2,882.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

เป็นการบ ารุงรักษารถยนต์ให้อยู่
ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน

PR2600061070025 3/7/2561

1479 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 4,347.00 4,347.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติและเสนอแนะ
หนังสือเพ่ือใช้บริการค้นคว้าใน
ห้องสมุด

PR2600061070008 3/7/2561

1480 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 3,325.50 3,325.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียบุ๊คส จ ากัด บริษัท เอเซียบุ๊คส จ ากัด เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติและเสนอแนะ
หนังสือเพ่ือใช้บริการค้นคว้าใน
ห้องสมุด

PR2600061070010 3/7/2561

1481 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างท าซองน้ าตาล A4  ซอง
ขาว  กระดาษหัวจดหมาย วิทยาลัยนานาชาติ

50,825.00 50,825.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ เพ่ือจัดเตรียมไว้ใช้ในส านักงาน PR2600061070009 3/7/2561

1482 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสาร 50,000.00 9,688.50 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี ถ่ายเอกสาร ชีท และค่าเข้าเล่ม 
เพ่ือใช้เป็นส่ือในการเรียนการสอน

PR2600061070027 3/7/2561

1483 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 3,132.00           3,132.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติและเสนอแนะ
หนังสือเพ่ือใช้บริการค้นคว้าใน
ห้องสมุด

PR2600061070043 12/7/2561

1484 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 10,000.00 8,150.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพักและ
ผู้พักอาศัยว่าพบครุภัณฑ์ท่ีช ารุด
หลายรายการ

PR2600061070042 12/7/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1485 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 77,060.00         77,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติและเสนอแนะ
หนังสือเพ่ือใช้บริการค้นคว้าใน
ห้องสมุด

PR2600061070044 12/7/2561

1486 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหมึกเคร่ืองพิมพ์ 31,532.90 31,532.90 เฉพาะเจาะจง หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค จัดเตรียมหมึกเคร่ืองพิมพ์ไว้ใช้ใน
งานส านักงานและซ่อมแซม
เคร่ืองพิมพ์ เป็นการบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์  เน่ืองจากช ารุด

PR2600061070045 12/7/2561

1487 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมพ้ืนกระเบ้ืองปูด 17,270.00 17,270.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพักและ
ผู้พักอาศัยว่าพบครุภัณฑ์ท่ีช ารุด
หลายรายการ

PR2600061070041 12/7/2561

1488 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 22,470.00         22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท่ีนอนปีเตอร์แพน จ ากัด บริษัท ท่ีนอนปีเตอร์แพน จ ากัด เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีช ารุด PR2600061070050 17/7/2561

1489 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ

17,334.00 17,334.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
เคร่ืองปรับอากาศช ารุด ไม่เย็น
และน้ าหยด จึงได้แจ้งช่างเข้า
ด าเนินการซ่อมแซม

PR2600061070052 17/7/2561

1490 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ

18,420.05 18,420.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
เคร่ืองปรับอากาศช ารุด ไม่เย็น
และน้ าหยด จึงได้แจ้งช่างเข้า
ด าเนินการซ่อมแซม

PR2600061070051 17/7/2561

1491 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด เปล่ียนประเก็นยางและซ่อมรอยร่ัว
เคร่ืงสูบน้ าดับเพลิง
5304010010024

PR2600061070053 17/7/2561

1492 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ 17,270.00         17,270.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพักและ
ผู้พักอาศัยว่าพบครุภัณฑ์ท่ีช ารุด
หลายรายการ

PR2600061070054 17/7/2561

หนา้ 145



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1493 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างปรับพ้ืนทางเดิน 7,220.00           7,220.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพักและ
ผู้พักอาศัยว่าพบครุภัณฑ์ท่ีช ารุด
หลายรายการ

PR2600061070055 18/7/2561

1494 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหมึกเคร่ืองพิมพ์ 17,152.10         17,152.10 เฉพาะเจาะจง หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค จัดเตรียมหมึกเคร่ืองพิมพ์ไว้ใช้ใน
งานส านักงานและซ่อมแซม
เคร่ืองพิมพ์ เป็นการบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์  เน่ืองจากช ารุด

PR2600061070073 25/7/2561

1495 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมหลังคาหน้าหอพักชาย 40,285.50         40,285.50 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพักและ
ผู้พักอาศัยว่าพบครุภัณฑ์ท่ีช ารุด
หลายรายการ

PR2600061070071 25/7/2561

1496 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 17,000.00         15,130.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพักและ
ผู้พักอาศัยว่าพบครุภัณฑ์ท่ีช ารุด
หลายรายการ

PR2600061070078 26/7/2561

1497 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 80,055.00 80,055.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติและเสนอแนะ
หนังสือเพ่ือใช้บริการค้นคว้าใน
ห้องสมุด

PR2600061070080 31/7/2561

1498 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
เดือนสิงหาคม 2560

60,000.00         59,748.00 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี ถ่ายเอกสาร ชีท และค่าเข้าเล่ม 
เพ่ือใช้เป็นส่ือในการเรียนการสอน

PR2600061070081 31/7/2561

1499 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมพ้ืนปูด 2 ห้อง 43,670.00         43,670.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพักและ
ผู้พักอาศัยว่าพบครุภัณฑ์ท่ีช ารุด
หลายรายการ

PR2600061070079 31/7/2561

1500 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซักผ้าปูท่ีนอนเดือน
สิงหาคม 2561

21,400.00         15,546.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด เพ่ือบริการซักผ้าปูท่ีนอนส าหรับ
ห้องปฏิบัติการโรงแรมอาคาร
หอพักนิสิต

PR2600061070082 31/7/2561
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