
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 ขออนมัติจัดจ้างซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์แก้ไขระบบท่อน้้าท้ิง
ตัน หอชาย 14 ช้ัน 2 ห้องอาบน้้าและอ่างซักล้าง และ
ค่าด้าเนินการ

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอ้านาจ ผิวเอ่ียม นายอ้านาจ ผิวเอ่ียม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080012 1/8/2561

2 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 300 รีม 27,927.00 27,927.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ้ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080002 1/8/2561

3 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองส้ารองกระแสไฟฟ้า จ้านวน 3 
เคร่ือง

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080010 1/8/2561

4 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องสัมมนา 211
 จ้านวน 1 เคร่ือง

25,787.00 25,787.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080060 3/8/2561

5 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมระบบท่อส่งน้้าป้ัมน้้าหอพัก 15 
จ้านวน 1 งาน

10,650.00 10,650.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080094 6/8/2561

6 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3 เคร่ือง 11,540.00 11,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080168 10/8/2561

7 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ HP LaserJet 2 ชนิด 11,673.70 11,673.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080160 10/8/2561

8 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 3 ชนิด 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ.(มหาชน) บ.บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ.(มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080165 10/8/2561

9 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หอพัก 14-2 
เคร่ือง

8,132.00 8,132.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080195 10/8/2561

10 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 คัน 120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยบางแสน ร้านน้อยบางแสน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080198 10/8/2561

11 ขออนุมัติจัดจ้างล้างท้าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 
จ้านวน 24 เคร่ือง

16,799.00 16,799.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080197 10/8/2561

12 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโครงการ 1 งาน 3,475.00 3,475.00 เฉพาะเจาะจง บ.ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ.สาขาชลบุรี บ.ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ.สาขาชลบุรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080207 14/8/2561

13 ขออนุมัติจัดจ้างท้าป้ายไวนิล ขนาด 5*3 เมตร พร้อม
ออกแบบและติดต้ัง จ้านวน 1 ป้าย

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง LARGE FORTUNE 18 LARGE FORTUNE 18 เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080241 17/8/2561

14 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 8 ชนิด 4,321.42 4,321.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080243 20/8/2561

15 ขออนุมัติจัดจ้างท้าป้ายไวนิล 4 ป้าย 1,770.00 1,770.00 เฉพาะเจาะจง จักรกริส  วัฒนศิริ จักรกริส  วัฒนศิริ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080244 20/8/2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

16 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ้านวน 10 ชนิด 2,440.00 2,440.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061070314 20/8/2561

17 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดของขวัญท่ีระลึก 43 ชุด 12,900.00 12,900.00 เฉพาะเจาะจง มาบเอ้ือง แบรนด์ / กลุ่มเกษตรกร 
บ้านหนองบอนแดง

มาบเอ้ือง แบรนด์ / กลุ่มเกษตรกร 
บ้านหนองบอนแดง

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080257 21/8/2561

18 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเปล่ียนอุปกรณ์ห้องน้้าอาคาร
ศูนย์กิจกรรมนิสิต 2 จ้านวน 1 งาน

58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จ้าปาบุรี นายสมชาย จ้าปาบุรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061090002 7/9/2561

19 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ 1 กล่อง 3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080317 27/8/2561

20 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 2 รายการ 4,290.00 4,290.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จ.(มหาชน) บ.สยามแม็คโคร จ.(มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080316 27/8/2561

21 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเปล่ียนหลอดไฟโคมไฟสปอร์ตไลท์ 
อุปกรณ์ และค่าด้าเนินการ 1 งาน

9,820.00 9,820.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ้านงค์ นางสาวสุมารี เน่ืองจ้านงค์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080323 28/8/2561

22 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน ทีบาร์ ห้องน้้าหอพัก
 15 จ้านวน  งาน

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080326 28/8/2561

23 ขออนุมัติจัดซ้ือหลอดไฟ LED 19W ฟิลิปปส์ 3 กล่อง 12,240.00 12,240.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080320 28/8/2561

24 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุ จ้านวน 2 รายการ 9,980.00          9,980.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080053 3/8/2561

25 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 2 
รายการ

22,200.00        22,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080054 3/8/2561

26 ขอความเห็นชอบเสนอท้าเอกสารรายงานประจ้าปี 2560
 มหาวิทยาลัยบูรพา

95,444.00        95,444.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ้ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080273 22/8/2561

27 จ้างซ่อมแซมชุดแขนก้ันรถอัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ์
570605001000003

3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ฟิวเจอร์คอลโทรล บจก.ฟิวเจอร์คอลโทรล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060101 1/8/2561

28 จ้างเหมายานพาหนะ วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061070093 1/8/2561

29 จัดซ้ือวัสดุส้าหรับซ่อมบ้ารุงระบบส้ารองไฟในห้องเรียน 
L204A และ L204B อาคารเรียนรวม จ้านวน 6 รายการ

6,360.00 6,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จ้าวประจ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
จ้ากัด

บริษัท จ้าวประจ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061070042 1/8/2561
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

30 ซ่อมแซมเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA ประจ้า
อาคารเรียนรวม หมายเลขครุภัณฑ์ 5115008010084 
(เปล่ียนแบตเตอร่ี จ้านวน 40 ลูก)

38,092.00 38,092.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิคทรอน ยู.พี.เอส. (ไทย
แลนด์) จ้ากัด

บริษัท วิคทรอน ยู.พี.เอส. (ไทยแลนด์)
 จ้ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060100 1/8/2561

31 ซ่อมแซมเคร่ืองชงกาแฟ 917.53 917.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061070092 1/8/2561

32 รายงานขอซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP CE285A จ้านวน 2 
กล่อง ส้าหรับใช้งานในงานบริการวิชาการ

4,980.00 4,980.00 เฉพาะเจาะจง อิสเทิร์น เซอร์วิส อิสเทิร์น เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080040 2/8/2561

33 ซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่ลิฟท์โดยสารประจ้าอาคาร 
100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ , อาคารเรียนรวม และ
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

39,376.00 39,376.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช เทคโนเซอร์วิส จ้ากัด บริษัท ริช เทคโนเซอร์วิส จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060103 2/8/2561

34 ซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
นข 1987 จบ

10,780.00 10,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ้ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080019 2/8/2561

35 จัดซ้ือวัสดุส้าหรับใช้ในการซ่อมแซมอาคารสถานท่ีท่ัวไป
 จ้านวน 19 รายการ

46,960.00 46,960.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ ตันชัย นายอภิชาติ ตันชัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061070044 2/8/2561

36 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จ้านวน 200 รีม 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อมร จันทบุรี บจก.อมร จันทบุรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080023 2/8/2561

37 จัดซ้ือ Mainboard และ Ram DDR3 4 GB ส้าหรับใช้
ในการซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 
591500301000435 , 611500301000144

8,490.00 8,490.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส คลินิก คอม โดย เนส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080022 2/8/2561

38 จ้างท้าตรายาง จ้านวน 20 อัน ส้าหรับใช้งานในห้อง
ธุรการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

3,480.00 3,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตรายางพวงพิศ ร้านตรายางพวงพิศ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061070045 2/8/2561

หนา้ 3



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

39 จ้างท้าตรายาง จ้านวน 13 อัน เพ่ือใช้ส้าหรับประทับตรา
เอกสารส้าคัญในห้องงานแผนและทรัพย์สิน

1,760.00 1,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตรายางพวงพิศ ร้านตรายางพวงพิศ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060099 2/8/2561

40 จ้างซ่อมพันขดลวดใหม่ เปล่ียนลูกปืนและซีลเพลา
มอเตอร์ป๊ัมน้้า จ้านวน 3 เคร่ือง

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยไดนาโม ร้านน้อยไดนาโม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061070036 2/8/2561

41 จัดซ้ือโช้คประตูบานสวิง จ้านวน 1 บาน เพ่ือใช้เปล่ียน
ประตูบานสวิงห้อง S310 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ธนาภัทธอลูมิเนียม ธนาภัทธอลูมิเนียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080031 2/8/2561

42 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP CE285A จ้านวน 4 กล่อง 
และหมึกเคร่ืองพิมพ์ CE505A จ้านวน 2 กล่อง ส้าหรับ
ใช้พิมพ์งานในห้องงานแผนและทรัพย์สิน

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

PR0208061080018 2/8/2561

43 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP 126A  จ้านวน 2 กล่อง 
ส้าหรับใช้พิมพ์เอกสารของหอพักนิสิต

4,150.00 4,150.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไอโซเทคคอมแคร์ หจก. ไอโซเทคคอมแคร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080025 2/8/2561

44 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้าหรับใช้ในการซ่อมบ้ารุงรักษา
อาคารสถานท่ีท่ัวไป จ้านวน 57 รายการ

85,880.00 85,880.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตน์วัสดุ หจก.วรรณรัตน์วัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061070043 2/8/2561

45 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้าหรับใช้กับรถยนต์ของมหาวิทยาลัย 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080030 2/8/2561

46 จ้างเหมายานพาหนะ เพ่ือรับ - ส่ง อาจารย์ตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ้าปีการศึกษา 
2560 วันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

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

PR0208061080039 2/8/2561

47 จ้างเหมายานพาหนะ เพ่ือรับ - ส่ง อาจารย์ตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ้าปีการศึกษา 
2560 วันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

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

PR0208061080038 2/8/2561

48 จ้างเหมาตัดหญ้าภายในมหาวิทยาลัยและด้านหน้า
มหาวิทยาลัย

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุธารัตน์ ทัยอุบล น.ส. สุธารัตน์ ทัยอุบล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061070060 2/8/2561

หนา้ 4



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

49 จ้างเหมาซ่อมแซมหอพักนิสิต 1 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ์ นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061070046 2/8/2561

50 จ้างเหมาซ่อมท่อระบายน้้าท้ิงและท่อปฏิกูลบริเวณ
หอพักนิสิต 1 , 2  และ 3 จ้านวน 41 จุด

41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเดช สวัสดีมงคล นายสมเดช สวัสดีมงคล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061030068 2/8/2561

51 จ้างเหมาซักผ้าม่านประตูห้องพักนิสิต 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ลีลาวดี ค้าหนัก น.ส.ลีลาวดี ค้าหนัก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080032 2/8/2561

52 จ้างล้างท้าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศห้องพักนิสิต 
ห้องอ่านหนังสือ และห้องดูโทรทัศน์ ของหอพักนิสิต 
จ้านวน 21 เคร่ือง

15,300.00 15,300.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060055 2/8/2561

53 เช่าชุดเคร่ืองเสียง จ้านวน 1 ชุด ส้าหรับใช้ในการจัด
โครงการจับเถาว์

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิพันธ์ุ ทับทอง นายอภิพันธ์ุ ทับทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080044 2/8/2561

54 เปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ือง และซ่อมบ้ารุงรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน 40-0209 จบ

5,930.00 5,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ้ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080020 2/8/2561

55 เปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ืองและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์
หมายเลขทะเบียน บธ 9398 จบ

6,085.00 6,085.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ้ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080021 2/8/2561

56 จ้างท้าเวทีกลางแจ้ง ขนาดกว้าง 4.8 เมตร ยาว 9.60 
เมตร สูง 1 เมตร ประกอบเป็นช้ินได้ พร้อมบันไดทาง
ข้ึนลง 2 ทาง จ้านวน 1 ชุด

75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ  ผลทวี นายชัยศิริ  ผลทวี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060056 2/8/2561

57 จ้างเหมายานพาหนะ เพ่ือส่งเอกสารของงานการเงิน
และพัสดุ และรับ - ส่ง อาจารย์และนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.
ชลบุรี วันท่ี 26 ก.ค. 61

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

PR0208061070089 3/8/2561

58 จัดซ้ือวัสดุส้าหรับใช้ในการจัดโครงการพลังงานและ
สาธารณูปโภคส้าหรับนิสิต

5,650.00 5,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061070088 7/8/2561

หนา้ 5



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

59 จัดซ้ือข้าวสารอาหารแห้ง เพ่ือใช้ในการเข้าร่วมงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลท่ี 9

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

PR0208061080062 9/8/2561

60 ล้างท้าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศประจ้าอาคาร 100
 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ อาคารเรียนรวม และอาคาร
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ้านวน 161 เคร่ือง

112,700.00 112,700.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061080001 9/8/2561

61 พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9

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

PR0208061080063 9/8/2561

62 จัดซ้ือฮาร์ดดิสก์ ส้าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
จ้านวน 8 ชุด

155,792.00 155,792.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ระฟ้า เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท ระฟ้า เทคโนโลยี จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061080003 9/8/2561

63 จัดซ้ือหลอดแก้วคอร์ดส้าหรับใช้กับเคร่ืองกรองน้้าด่ืม
อาคารท่ีพักบุคลากรช้ันเดียว

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง วอเตอร์คลีน วอเตอร์คลีน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080066 10/8/2561

64 ซ่อมแซมเคร่ืองตัดแต่งก่ิงไม้ จ้านวน 2 เคร่ือง หมายเลข
ครุภัณฑ์ 580400401000001 , 590400401000001

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยู่เซ่งฮวด ร้านยู่เซ่งฮวด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080071 10/8/2561

65 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จ้านวน 
200 รีม

21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อมร จันทบุรี บจก.อมร จันทบุรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080076 10/8/2561

66 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ Epson L550 จ้านวน 8 กล่อง 2,240.00 2,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ้ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080073 10/8/2561

67 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 125A จ้านวน 4 กล่อง ส้าหรับใช้
งานในห้องธุรการกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี

11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ้ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080072 10/8/2561

68 จัดซ้ือเทปพิมพ์อักษรความละเอียดสูง ขนาด 24 มม. 
(กล่องละ 5 ม้วน) จ้านวน 5 กล่อง

19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ้ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080077 10/8/2561

หนา้ 6



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

69 จัดซ้ือถ่านอัลคาไลน์ และปากกาไวท์บอร์ด ส้าหรับใช้
งานในฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา

8,477.00 8,477.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อมร จันทบุรี บจก.อมร จันทบุรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080078 10/8/2561

70 จ้างเหมาตัดเย็บผ้าคลุมโต๊ะ ขนาด 0.5 x 1.8 ซม. 
จ้านวน 36 ผืน

12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไยไหม ร้านไยไหม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080065 10/8/2561

71 ซ่อมแซมเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA  ประจ้า
อาคารเรียนรวม หมายเลขครุภัณฑ์ 5115008010084

72,760.00 72,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิคทรอน ยู.พี.เอส. (ไทย
แลนด์) จ้ากัด

บริษัท วิคทรอน ยู.พี.เอส. (ไทยแลนด์)
 จ้ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080074 10/8/2561

72 จัดซ้ือน้้ายาก้าจัดตะไคร่/ปรับสภาพน้้า , โซดาแอช , 
คอปเปอร์ซัลเฟต

18,618.00 18,618.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารา เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์
 จ้ากัด

บริษัท นารา เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080068 10/8/2561

73 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 22 รายการ ส้าหรับใช้งาน
ในหน่วยการเงินและพัสดุ งานแผนและทรัพย์สิน

17,088.00 17,088.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อมร จันทบุรี บจก.อมร จันทบุรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080079 10/8/2561

74 จัดซ้ือลูกบิดประตู จ้านวน 5 ชุด ส้าหรับใช้เปล่ียนใน
ห้องเรียนอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตน์วัสดุ หจก.วรรณรัตน์วัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080075 10/8/2561

75 จัดซ้ือวัสดุส้าหรับใช้ในการจัดโครงการพิธีลอยเทียน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง โฆษิตวิทยา โฆษิตวิทยา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080082 14/8/2561

76 จ้างท้าพานบายศรี ส้าหรับใช้ในการจัดโครงการพิธีลอย
เทียน

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ชุติมา อุ่มช่ืน น.ส.ชุติมา อุ่มช่ืน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080081 14/8/2561

77 จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ส้าหรับรับ - ส่ง นิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เข้าร่วมงานนิทรรศการ
นานาชาติฯ ณ ระยองฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
 ระยอง วันท่ี 17 ส.ค. 61

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง เชิดชัยทัวร์ เชิดชัยทัวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080083 15/8/2561

หนา้ 7



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

78 จ้างท้าป้ายโครงการ ส้าหรับใช้ในการจัดโครงการงาน
สัปดาห์ห้องสมุด คร้ังท่ี 12

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

PR0208061080097 17/8/2561

79 เช่าเคร่ืองเสียงและเช่าเวที ส้าหรับใช้ในการจัดโครงการ 
Party night

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ  ผลทวี นายชัยศิริ  ผลทวี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080094 17/8/2561

80 เช่าเคร่ืองเสียง เพ่ือใช้ในโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญ
ต้อนรับสู่บ้านเทา-ทอง

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ  ผลทวี นายชัยศิริ  ผลทวี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080109 17/8/2561

81 จ้างวงดนตรีป่ีพาทย์ เพ่ือใช้ในโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญ
ต้อนรับสู่บ้านเทา-ทอง

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิพันธ์ุ ทับทอง นายอภิพันธ์ุ ทับทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080111 17/8/2561

82 จัดซ้ือยาสามัญประจ้าห้องพยาบาล จ้านวน 24 รายการ 17,029.00 17,029.00 เฉพาะเจาะจง ชัชชัยเภสัช ชัชชัยเภสัช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080108 17/8/2561

83 จ้างเหมาสูบส่ิงปฏิกูลอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์ และอาคารเรียนรวม จ้านวน 10 เท่ียว

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช้านิ ร้านช้านิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080106 17/8/2561

84 จัดซ้ือวัสดุส้าหรับใช้ในการซ่อมแซมผนังก้ันห้องน้้า และ
สุขภัณฑ์ห้องน้้าช้ัน 1 อาคารเรียนรวม จ้านวน 10 
รายการ

57,101.00 57,101.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตน์วัสดุ หจก.วรรณรัตน์วัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080101 17/8/2561

85 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญ
ต้อนรับสู่บ้านเทา-ทอง

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิพันธ์ุ ทับทอง นายอภิพันธ์ุ ทับทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080112 17/8/2561

86 จัดซ้ือจาน จ้านวน 60 ใบ 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชาม ร้านจานชาม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080105 17/8/2561

87 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้าหรับใช้ในการจัดโครงการ Party 
night

2,571.00 2,571.00 เฉพาะเจาะจง โฆษิตวิทยา โฆษิตวิทยา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080093 17/8/2561

หนา้ 8



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

88 จัดซ้ือวัสดุในการจัดกิจกรรมโครงการงานสัปดาห์
ห้องสมุด คร้ังท่ี 12

23,900.00 23,900.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080095 17/8/2561

89 จัดซ้ือวัสดุส้าหรับใช้ท้าความสะอาดและใช้ในอาคารท่ี
พักบุคลากรช้ัน 8 และบ้านพักวิลล่า

7,700.00 7,700.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080104 17/8/2561

90 จัดซ้ือของรางวัล ส้าหรับใช้ในการจัดโครงการ Party 
night

2,509.00 2,509.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน บจก.เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080092 17/8/2561

91 จ้างชุดการแสดง เพ่ือใช้ในโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญ
ต้อนรับสู่บ้านเทา-ทอง

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณนิด ร้านคุณนิด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080110 17/8/2561

92 จ้างท้าพานบายศรี เพ่ือใช้ในโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญ
ต้อนรับสู่บ้านเทา-ทอง

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิพันธ์ุ ทับทอง นายอภิพันธ์ุ ทับทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080113 17/8/2561

93 จัดซ้ือของขวัญ ส้าหรับใช้ในการจัดโครงการงานสัปดาห์
ห้องสมุด คร้ังท่ี 12

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อมร จันทบุรี บจก.อมร จันทบุรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080096 17/8/2561

94 จ้างรถแมคโฮขนาดเล็ก PC-30 ขุดลอก , ถางป่า , ตบ
แต่งสภาพภูมิทัศน์บริเวณสวนสุขภาพด้าหน้าอาคาร
เรียนรวมและด้านหลังหอพักนิสิต 3

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชขจร เปรมชนม์ นายเดชขจร เปรมชนม์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061070048 19/8/2561

95 ซ้ือวัสดุส้าหรับซ่อมแซมสระว่ายน้้า จ้านวน 2 รายการ 10,882.00 10,882.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารา เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์
 จ้ากัด

บริษัท นารา เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060075 19/8/2561

96 จัดซ้ือหินเบอร์ 2 และทรายหยาบ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ธนิสรการโยธา ธนิสรการโยธา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061070049 19/8/2561

97 จ้างเหมายานพาหนะ เพ่ือรับ - ส่ง บุคลากรเข้าร่วม
โครงการอบรมเร่ือง ''แนวทางการเสริมสร้างจิตบริการ 
(Service mind)'' วันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

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

PR0208061080125 22/8/2561

หนา้ 9



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

98 จัดซ้ือของรางวัล ส้าหรับโครงการส่งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรมพ้ืนบ้านจังหวัดระยอง จันทบุรี และ
ตราด คร้ังท่ี 4

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อมร จันทบุรี บจก.อมร จันทบุรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080133 23/8/2561

99 จัดซ้ือวัสดุจัดบูธนิทรรศการ ส้าหรับโครงการส่งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรมพ้ืนบ้านจังหวัดระยอง จันทบุรี และ
ตราด คร้ังท่ี 4

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง โฆษิตวิทยา โฆษิตวิทยา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080132 23/8/2561

100 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน วัสดุส้านักงาน ส้าหรับโครงการ
ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพ้ืนบ้านจังหวัดระยอง จันทบุรี 
และตราด คร้ังท่ี 4

14,940.00 14,940.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อมร จันทบุรี บจก.อมร จันทบุรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080131 23/8/2561

101 จ้างท้าป้ายไวนิล และสติกเกอร์ช่ือโครงการ ส้าหรับ
โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพ้ืนบ้านจังหวัดระยอง 
จันทบุรี และตราด คร้ังท่ี 4

5,560.00 5,560.00 เฉพาะเจาะจง อิงค์ 2554 อิงค์ 2554 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080130 23/8/2561

102 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการบ้าเพ็ญประโยชน์
เพ่ือสังคม

680.00 680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผ้ึงน้อย ร้านผ้ึงน้อย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080138 24/8/2561

103 จัดซ้ือเคร่ืองให้อากาศผิวน้้าแบบทุ่นลอย จ้านวน 4 เคร่ือง 128,000.00 128,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตน์วัสดุ หจก.วรรณรัตน์วัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061080005 1/10/2561

104 จัดซ้ือต้นราชพฤกษ์ ส้าหรับใช้ในการเข้าร่วมพิธี ''
โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกราชพฤกษ์เพ่ือพ่อจังหวัด
จันทบุรี''

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรสุดาพันธ์ุไม้ ร้านพรสุดาพันธ์ุไม้ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080152 30/8/2561

105 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่ายาก้าจัดแมลง จ้านวน 6 
กระป๋อง

714.00 714.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน คุณภาพดี ราคาต้่าสุด PR0209061080001 1/8/2018

106 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารจากเคร่ือง
ถ่ายเอกสารงานเอกสารต่าง ๆ ภายในกองบริหารวิทยา
เขตสระแก้ว

8,498.75 8,498.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ้ากัด บริษัท เมธานนท์ จ้ากัด บริการดี ราคาต้่าสุด PR0209061080003 6/8/2018

107 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 
ภายในกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

2,410.00 2,410.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี บริการดี ราคาต้่าสุด PR0209061080009 7/8/2018

108 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าพวงมาลาดอกไม้สด เน่ือง
ในวันรพี ในวันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ.2561

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง รัตนาภรณ์พูนทรัพย์ (นกดอกไม้สด) รัตนาภรณ์พูนทรัพย์ (นกดอกไม้สด) บริการดี ราคาต้่าสุด PR0209061080010 7/8/2018

หนา้ 10



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

109 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่ารีดผ้าม้วน จ้านวน 2 ม้วน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริลักษณ์ ศราวุธ นางศิริลักษณ์ ศราวุธ บริการดี ราคาต้่าสุด PR0209061080021 14/8/2018

110 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ (กล่องฝา จ้านวน 39
 กล่อง)

1,521.00 1,521.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมส่วนบูติค ร้านสมส่วนบูติค คุณภาพดี ราคาต้่าสุด PR0209061080020 14/8/2018

111 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าซ่อมหน่วยจ่ายไฟเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ 571500301000212

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริการดี ราคาต้่าสุด PR0209061080024 15/8/2018

112 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ น้้ามันเคร่ือง 2T (12)
 จ้านวน 5 กระปุ๊ก

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ้ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ้ากัด คุณภาพดี ราคาต้่าสุด PR0209061080022 15/8/2018

113 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุในการจัดโครงการพิธี
ไหว้ครูและรับขวัญน้อง ในวันท่ี 6 กันยายน 2561

1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประเสริฐภัณฑ์ ร้านประเสริฐภัณฑ์ คุณภาพดี ราคาต้่าสุด PR0209061080036 23/8/2018

114 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ ท่ีใช้ในงานภาคสนาม 3,691.50 3,691.50 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า แสงทิพย์การไฟฟ้า คุณภาพดี ราคาต้่าสุด PR0209061080038 24/8/2018

115 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ้ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ้ากัด คุณภาพดี ราคาต้่าสุด PR0209061080042 29/8/2018

116 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าแบตเตอร่ี FB N 200 
จ้านวน 4 ลูก

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวัฒนาแบตเตอร่ี ร้านวัฒนาแบตเตอร่ี คุณภาพดี ราคาต้่าสุด PR0209061080047 30/8/2018

117 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าน้้าด่ืม จ้านวน 20 ถัง 320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาติ โพธ์ิศรี นายสมชาติ โพธ์ิศรี คุณภาพดี ราคาต้่าสุด PR0209061080044 30/8/2018

118 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ในวันท่ี 15 
สิงหาคม พ.ศ. 2561

527.77 527.77 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(วัฒนานคร) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(วัฒนานคร) มีผู้ให้บริการรายเดียว PR0209061080046 30/8/2018

119 ซ้ือวัสดุ 710.00 710.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ. ประภัสสร ร้าน ศ. ประภัสสร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต้่าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061080005 1/8/2561

120 ซ้ือวัสดุ 18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต้่าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061080001 3/8/2561

121 จ้างเหมาซ่อมแซมป๊ัมน้้าหอพักเทา-ทอง 2 อาคาร A 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต้่าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061080006 1/8/2561

หนา้ 11



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

122 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 3 26,964.00 26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ้ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต้่าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061080003 3/8/2561

123 จ้างท้าป้ายไวนิล 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ร้าน ตะวันออกสต๊ิกเกอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต้่าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061080007 1/8/2561

124 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 4 12,037.50 12,037.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ้ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต้่าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061080004 3/8/2561

125 จ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน 2,860.00 2,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต้่าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061080008 1/8/2561

126 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพัก 50 ปี เทา-
ทอง

10,539.50 10,539.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ้ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต้่าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061080002 3/8/2561

127 จ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม 2,050.00 2,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต้่าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061080010 3/8/2561

128 จ้างเหมาซ่อมแซมส่ิงของช้ารุด หอพักเทา-ทอง 3 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวิพา  พันสี นางสาวสุวิพา  พันสี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต้่าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061080012 3/8/2561

129 ซ้ือวัสดุ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต้่าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061080015 7/8/2561

130 จ้างซ่อมป้ัมน้้าหอพักเทา-ทอง 2 อาคาร B 16,900.00 16,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต้่าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061080005 10/8/2561

131 ซ้ือวัสดุ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต้่าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061080017 8/8/2561

หนา้ 12



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

132 จ้างซ่อมระบบควบคุมระบบน้้าช้ันดาดฟ้า หอพักเทา-
ทอง 2 อาคาร B

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต้่าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061080021 10/8/2561

133 ซ้ือวัสดุ 7,380.00 7,380.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต้่าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061080030 15/8/2561

134 จ้างเข้าเล่มสันกาวพร้อมปก 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายคล่อง ร้านถ่ายคล่อง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต้่าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061080029 15/8/2561

135 จ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม 1,410.00 1,410.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต้่าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061080034 20/8/2561

136 จัดซ้ือวัสดุ 99,565.00 99,565.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต้่าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061080006 21/8/2561

137 จ้างซ่อมระบบควบคุมไฟฟ้าป๊ัมน้้าหอพักเทา-ทอง 4 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต้่าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061080037 21/8/2561

138 ซ้ือวัสดุส้านักงาน หมึกเคร่ืองพิมพ์ 51,050.00 51,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต้่าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061080007 29/8/2561

139 จัดซ้ือวัสดุ 97,200.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต้่าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061080008 29/8/2561

140 ซ้ือยาสามัญประจ้าบ้าน 2,896.00 2,896.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต้่าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061080044 27/8/2561

141 จัดซ้ือวัสดุ 97,750.00 97,750.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต้่าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061080009 31/8/2561

หนา้ 13



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

142 จ้างเช็คระบบควบคุมไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้า หอพักเทา-
ทอง 2 อาคาร A

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต้่าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061080046 28/8/2561

143 จ้างเช็คระบบควบคุมไฟฟ้าเคร่ืองสูบน้้าหอพักเทา-ทอง 3
 อาคาร B

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต้่าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061080053 30/8/2561

144 จ้างซ่อมอุปกรณ์ช้ารุดภายในห้องพักนิสิตหอพัก 50 ปี 
เทา-ทอง

3,160.00 3,160.00 เฉพาะเจาะจง นายอ้านาจ  ผิวเอ่ียม นายอ้านาจ  ผิวเอ่ียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต้่าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061080052 30/8/2561

145 จ้างเหมาซ่อมแซมพัดลมโคจร 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวิพา  พันสี นางสาวสุวิพา  พันสี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต้่าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061080049 30/8/2561

146 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 4,792.00 4,792.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรบินสัน จ้ากัด บริษัท โรบินสัน จ้ากัด เป็นตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080242 17/8/2561

147 ขออนุมัติจ้างค่าท้าป้ายไวนิล ขนาด 4x10 เมตร และ
ใบปฏิญานตน (โครงการต่อเทียนและปฏิญาณตนลูกรพี
บูรพา ณ โภชนาคาร มหาวิทยาลัยบูรพา วันท่ี 23 
สิงหาคม พ.ศ. 2561)

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเสริมศักด์ิ  สุวรรณรัตน์ ราคา
เสนอ 7,800 บาท

นายเสริมศักด์ิ  สุวรรณรัตน์ ราคาจ้าง
 7,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080011 2/8/2561

148 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ (โครงการต่อเทียนและปฏิญาณ
ตนลูกรพีบูรพา ณ อาคารโภชนาคาร มหาวิทยาลัยบูรพา
 วันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561)

1,281.00 1,281.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด     
                         ราคาเสนอ 
1,281 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด      
                  ราคาซ้ือ 1,281 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080012 2/8/2561

149 ขออนุมัติจ้างท้าความสะอาด (โครงการต่อเทียนและ
ปฏิญาณตนลูกรพี ณ อาคารโภชนาคาร มหาวิทยาลัย
บูรพา วันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมานพ  แก้วมณี        ราคาเสนอ
 1,000 บาท

นางมานพ  แก้วมณี      ราคาจ้าง 
1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080013 2/8/2561

150 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษช้าระม้วนใหญ่ 2 ช้ัน อัดลาย 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

14,766.00 14,766.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด                  ราคาเสนอ 
14,766 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด                  ราคาซ้ือ 14,766
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061080001 3/8/2561

151 ขออนุมัติจัดซ้ือสะดืออ่าง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง รัตนธร ค้าวัสดุ                   ราคา
เสนอ 250 บาท

รัตนธร ค้าวัสดุ            ราคาซ้ือ 250
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080028 3/8/2561

หนา้ 14



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

ร้านสุภรณ์ทิพย์             ราคาซ้ือ 
2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080025 3/8/2561

153 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

42,265.00 42,265.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี
 จ้ากัด                 ราคาเสนอ 
42,265 บาท

บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี 
จ้ากัด         ราคาซ้ือ 42,265 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061080002 6/8/2561

154 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร (โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
(เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา) นิสิตหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ประจ้าปีการศึกษา 
2561 ณ ห้องศาลจ้าลอง 401 อาคารสหศึกษา วันท่ี 18
 ส.ค. 61)

260.00 260.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
เสนอ 260 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคาจ้าง
 260 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080032 6/8/2561

155 ขออนุมัติค่าลานจัดกิจกรรมและเคร่ืองเสียง (โครงการ
เตรียมความพร้อมส้าหรับนิสิตช้ันปีท่ี 1 หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารท้องถ่ิน ณ อ.
บางละมุง และ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี วันท่ี 9-10 ส.ค. 61)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ภูตะวัน รีสอร์ทแอนด์แคมป้ิง ราคา
เสนอ 1,000 บาท

ภูตะวัน รีสอร์ทแอนด์แคมป้ิง ราคา
จ้าง 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080031 6/8/2561

156 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ 3 รายการ (โครงการเตรียม
ความพร้อมส้าหรับนิสิตช้ันปีท่ี 1 หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารท้องถ่ิน ณ อ.
บางละมุงและอ.สัตหีบ จ.ชลบุรี วันท่ี 9-10 ส.ค. 61)

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์        ราคา
เสนอ 1,200 บาท

ร้านดอกไม้เจียมจิตต์        ราคาซ้ือ 
1,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080029 6/8/2561

157 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร (โครงการเตรียมความพร้อม
ส้าหรับนิสิตช้ันปีท่ี 1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาการบริหารท้องถ่ิน ณ อ.บางละมุงและอ.
สัตหีบ จ.ชลบุรี วันท่ี 9-10 ส.ค. 61)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช  แสงพันตา        ราคา
เสนอ 5,000 บาท

นางภาณภัช  แสงพันตา ราคาจ้าง 
5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080030 6/8/2561

158 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส้านักงาน คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

8,427.41 8,427.41 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน)      
                    ราคาเสนอ 
8,427.41 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน)       
                ราคาซ้ือ 8,427.41 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080042 8/8/2561

หนา้ 15



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

159 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์และหมึกเคร่ืองถ่าย
เอกสาร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

58,500.00 58,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย        ราคา
เสนอ 58,500 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย         ราคาซ้ือ
 58,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061080003 8/8/2561

160 ขออนุมัติจ้างท้าป้ายลงนามข้อตกลง ป้ายวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และท้าเนียบคณบดี คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยรัตน์ พงศ์สุปาณี     ราคา
เสนอ 35,000 บาท

นายชัยรัตน์ พงศ์สุปาณี ราคาจ้าง 
35,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061080004 14/8/2561

161 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก (โครงการประชุมความ
ร่วมมือการด้าเนินงานวิจัย ระหว่างคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ และ Indonesia Defense University ใน
วันท่ี 14-16 ส.ค.61 ณ อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์)

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา     
                        ราคาเสนอ 720
 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา      
                ราคาซ้ือ 720 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080052 14/8/2561

162 ขออนุมัติจ้างท้าป้ายไวนิล (โครงการบรรยายพิเศษ เน่ือง
ในสัปดาห์วันรพี 2561 เร่ือง ''กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม
 การเมืองในยุค Thailand 4.0'' วันท่ี 24 ส.ค. 2561 ณ
 หอประชุมธ้ารงบัวศรี ม.บูรพา)

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สมาร์ท ปร้ินท์            ราคา
เสนอ 5,400 บาท

ร้าน สมาร์ท ปร้ินท์        ราคาจ้าง 
5,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080105 22/8/2561

163 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก (โครงการศึกษาดูงานและ
จัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ี วิชา 37531659 
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ภาครัฐ ณ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันท่ี 29 ส.ค. 2561)

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

ร้านไทยเบญจรงค์           ราคาซ้ือ 
2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080106 22/8/2561

164 ขออนุมัติจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ(โครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี วิชา 37531659 การตลาดและลูกค้า
สัมพันธ์ภาครัฐ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วันท่ี 29 ส.ค. 2561)

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณา ทรัพย์เจริญแทรเวล 
จ้ากัด                        ราคาเสนอ
 36,000 บาท

บริษัท วรรณา ทรัพย์เจริญแทรเวล 
จ้ากัด               ราคาจ้าง 36,000 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061080005 22/8/2561

165 ขออนุมัติจัดจ้างเหมายานพาหนะ(รถบัสปรับอากาศ) 
โครงการอบรมบ่มเพาะ 4+1 คร้ังท่ี 4 ณ ศูนย์การศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ปราจีนบุรี 
วันท่ี 3-4 ก.ย. 2561)

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณา ทรัพย์เจริญแทรเวล 
จ้ากัด                        ราคาเสนอ
 40,000 บาท

บริษัท วรรณา ทรัพย์เจริญแทรเวล 
จ้ากัด               ราคาจ้าง 40,000 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061080006 22/8/2561

หนา้ 16



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

166 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ 
(โครงการฝึกปฏิบัติการวิจัย ''ติดตมความกาวหน้าในการ
ท้าดุษฎีนิพนธ์'' หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎี ในวันท่ี 31 
ส.ค.-2 ก.ย. 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสรานนท์  สายสุวรรณ ราคา
เสนอ 9,000 บาท

นายสรานนท์  สายสุวรรณ ราคาจ้าง 
9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080109 22/8/2561

167 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ้าเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2561

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

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ ราคาจ้าง 
10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080115 23/8/2561

168 ขออนุมัติจ้างท้าวารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 
2561) ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

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

พิกก้ี มีเดีย                 ราคาจ้าง 
68,052 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061080007 23/8/2561

169 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจ้าเดือนกันยายน พ.ศ.
 2561 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

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

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคาจ้าง
 20,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061080008 23/8/2561

170 ขออนุมัติเช่าห้องประชุม (โครงการฝึกปฏิบัติการวิจัย ''
ติดตามความก้าวหน้าในการท้าดุษฎีนิพนธ์'' หลักสูตร
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในวันท่ี 31 ส.ค.- 2ก.ย.61 ณ 
จังหวัดจันทบุรี)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเดอะพีค จันทบุรี       ราคา
เสนอ 3,000 บาท

โรงแรมเดอะพีค จันทบุรี ราคาเช่า 
3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080111 23/8/2561

171 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก (โครงการอบรมบ่มเพาะ 4+1 
คร้ังท่ี 4 ในวันท่ี 3-4 กันยายน 2561  ศูนย์การศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ.
ฉะเชิงเทรา และ จ.ปราจีนบุรี)

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

ร้านไทยเบญจรงค์           ราคาซ้ือ 
1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080118 23/8/2561

172 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ้าเดือนกันยายน พ.ศ.
 2561

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคา
เสนอ 10,000 บาท

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคาจ้าง
 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080116 23/8/2561

173 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคล คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ้าเดือนกันยายน พ.ศ. 
2561

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ      ราคา
เสนอ 10,000 บาท

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ ราคาจ้าง 
10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080117 23/8/2561

174 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติสาสตร์ 
ประจ้าเดือนกันยายน พ.ศ. 2561

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

นายบูรพา  แก้วแหวน      ราคาจ้าง 
10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080114 23/8/2561

หนา้ 17



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

175 ขออนุมัติจัดซ้ือแบตเตอร่ี จ้านวน 8 ลูก (ส้าหรับเปล่ียน
ลิฟท์โดยสาร)

30,088.40 30,088.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ้ากัด        ราคา
เสนอ 30,088.40 บาท

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์(ประเทศ
ไทย) จ้ากัด       ราคาซ้ือ 30,088.40
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061080009 24/8/2561

176 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส้านักงานของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

10,250.39 10,250.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน)      
                    ราคาเสนอ 
10,250.39 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน)       
                ราคาซ้ือ 10,250.39 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061080010 27/8/2561

177 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 73,568.00 73,568.00 ประกวดราคา บริษัท คลีนเวฟ จ้ากัด บริษัท คลีนเวฟ จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061080001 1/8/2561

178 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080014 1/8/2561

179 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 1,722.00 1,722.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080144 1/8/2561

180 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายกมล ฉิมพาลี นายกมล ฉิมพาลี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080027 2/8/2561

181 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง นายไพรเดช สุทธิเรือง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080091 6/8/2561

182 ขออนุมัติเบิกเงินค่ารับรองการประชุมและค่าตอบแทน
คณะกรรมการฯ

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

PR0206061080092 6/8/2561

183 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080249 21/8/2561

184 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรักยา ร้านรักยา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080271 22/8/2561

185 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080276 22/8/2561

186 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061080295 24/8/2561

187 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท้า
เอกสาร

1,622.00 1,622.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช  สุทธิเรือง นายไพรเดช  สุทธิเรือง PR0206061080039 2/8/2561

188 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 976.01 976.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) PR0206061080138 8/8/2561

หนา้ 18



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

189 ขออนุมัติจ้างค่าท้าป้ายไวนิล ขนาด 4x10 เมตร และ
ใบปฏิญานตน (โครงการต่อเทียนและปฏิญาณตนลูกรพี
บูรพา ณ โภชนาคาร มหาวิทยาลัยบูรพา วันท่ี 23 
สิงหาคม พ.ศ. 2561)

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเสริมศักด์ิ  สุวรรณรัตน์ ราคา
เสนอ 7,800 บาท

นายเสริมศักด์ิ  สุวรรณรัตน์ ราคาจ้าง
 7,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080011 2/8/2561

190 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ (โครงการต่อเทียนและปฏิญาณ
ตนลูกรพีบูรพา ณ อาคารโภชนาคาร มหาวิทยาลัยบูรพา
 วันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561)

1,281.00 1,281.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด     
                         ราคาเสนอ 
1,281 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด      
                  ราคาซ้ือ 1,281 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080012 2/8/2561

191 ขออนุมัติจ้างท้าความสะอาด (โครงการต่อเทียนและ
ปฏิญาณตนลูกรพี ณ อาคารโภชนาคาร มหาวิทยาลัย
บูรพา วันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมานพ  แก้วมณี        ราคาเสนอ
 1,000 บาท

นางมานพ  แก้วมณี      ราคาจ้าง 
1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080013 2/8/2561

192 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษช้าระม้วนใหญ่ 2 ช้ัน อัดลาย 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

14,766.00 14,766.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด                  ราคาเสนอ 
14,766 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด                  ราคาซ้ือ 14,766
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061080001 3/8/2561

193 ขออนุมัติจัดซ้ือสะดืออ่าง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง รัตนธร ค้าวัสดุ                   ราคา
เสนอ 250 บาท

รัตนธร ค้าวัสดุ            ราคาซ้ือ 250
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080028 3/8/2561

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

ร้านสุภรณ์ทิพย์             ราคาซ้ือ 
2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080025 3/8/2561

195 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

42,265.00 42,265.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี
 จ้ากัด                 ราคาเสนอ 
42,265 บาท

บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี 
จ้ากัด         ราคาซ้ือ 42,265 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061080002 6/8/2561

196 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร (โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
(เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา) นิสิตหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) ประจ้าปีการศึกษา 
2561 ณ ห้องศาลจ้าลอง 401 อาคารสหศึกษา วันท่ี 18
 ส.ค. 61)

260.00 260.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
เสนอ 260 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคาจ้าง
 260 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080032 6/8/2561

หนา้ 19



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

197 ขออนุมัติค่าลานจัดกิจกรรมและเคร่ืองเสียง (โครงการ
เตรียมความพร้อมส้าหรับนิสิตช้ันปีท่ี 1 หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารท้องถ่ิน ณ อ.
บางละมุง และ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี วันท่ี 9-10 ส.ค. 61)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ภูตะวัน รีสอร์ทแอนด์แคมป้ิง ราคา
เสนอ 1,000 บาท

ภูตะวัน รีสอร์ทแอนด์แคมป้ิง ราคา
จ้าง 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080031 6/8/2561

198 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ 3 รายการ (โครงการเตรียม
ความพร้อมส้าหรับนิสิตช้ันปีท่ี 1 หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารท้องถ่ิน ณ อ.
บางละมุงและอ.สัตหีบ จ.ชลบุรี วันท่ี 9-10 ส.ค. 61)

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์        ราคา
เสนอ 1,200 บาท

ร้านดอกไม้เจียมจิตต์        ราคาซ้ือ 
1,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080029 6/8/2561

199 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร (โครงการเตรียมความพร้อม
ส้าหรับนิสิตช้ันปีท่ี 1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาการบริหารท้องถ่ิน ณ อ.บางละมุงและอ.
สัตหีบ จ.ชลบุรี วันท่ี 9-10 ส.ค. 61)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางภาณภัช  แสงพันตา        ราคา
เสนอ 5,000 บาท

นางภาณภัช  แสงพันตา ราคาจ้าง 
5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080030 6/8/2561

200 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส้านักงาน คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

8,427.41 8,427.41 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน)      
                    ราคาเสนอ 
8,427.41 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน)       
                ราคาซ้ือ 8,427.41 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080042 8/8/2561

201 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์และหมึกเคร่ืองถ่าย
เอกสาร คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

58,500.00 58,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย        ราคา
เสนอ 58,500 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย         ราคาซ้ือ
 58,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061080003 8/8/2561

202 ขออนุมัติจ้างท้าป้ายลงนามข้อตกลง ป้ายวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และท้าเนียบคณบดี คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยรัตน์ พงศ์สุปาณี     ราคา
เสนอ 35,000 บาท

นายชัยรัตน์ พงศ์สุปาณี ราคาจ้าง 
35,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061080004 14/8/2561

203 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก (โครงการประชุมความ
ร่วมมือการด้าเนินงานวิจัย ระหว่างคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ และ Indonesia Defense University ใน
วันท่ี 14-16 ส.ค.61 ณ อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์)

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา     
                        ราคาเสนอ 720
 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา      
                ราคาซ้ือ 720 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080052 14/8/2561

หนา้ 20



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

204 ขออนุมัติจ้างท้าป้ายไวนิล (โครงการบรรยายพิเศษ เน่ือง
ในสัปดาห์วันรพี 2561 เร่ือง ''กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม
 การเมืองในยุค Thailand 4.0'' วันท่ี 24 ส.ค. 2561 ณ
 หอประชุมธ้ารงบัวศรี ม.บูรพา)

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สมาร์ท ปร้ินท์            ราคา
เสนอ 5,400 บาท

ร้าน สมาร์ท ปร้ินท์        ราคาจ้าง 
5,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080105 22/8/2561

205 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก (โครงการศึกษาดูงานและ
จัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ี วิชา 37531659 
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ภาครัฐ ณ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันท่ี 29 ส.ค. 2561)

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

ร้านไทยเบญจรงค์           ราคาซ้ือ 
2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080106 22/8/2561

206 ขออนุมัติจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ(โครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี วิชา 37531659 การตลาดและลูกค้า
สัมพันธ์ภาครัฐ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
วันท่ี 29 ส.ค. 2561)

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณา ทรัพย์เจริญแทรเวล 
จ้ากัด                        ราคาเสนอ
 36,000 บาท

บริษัท วรรณา ทรัพย์เจริญแทรเวล 
จ้ากัด               ราคาจ้าง 36,000 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061080005 22/8/2561

207 ขออนุมัติจัดจ้างเหมายานพาหนะ(รถบัสปรับอากาศ) 
โครงการอบรมบ่มเพาะ 4+1 คร้ังท่ี 4 ณ ศูนย์การศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา และ จ.ปราจีนบุรี 
วันท่ี 3-4 ก.ย. 2561)

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณา ทรัพย์เจริญแทรเวล 
จ้ากัด                        ราคาเสนอ
 40,000 บาท

บริษัท วรรณา ทรัพย์เจริญแทรเวล 
จ้ากัด               ราคาจ้าง 40,000 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061080006 22/8/2561

208 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ 
(โครงการฝึกปฏิบัติการวิจัย ''ติดตมความกาวหน้าในการ
ท้าดุษฎีนิพนธ์'' หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎี ในวันท่ี 31 
ส.ค.-2 ก.ย. 2561 ณ จังหวัดจันทบุรี)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสรานนท์  สายสุวรรณ ราคา
เสนอ 9,000 บาท

นายสรานนท์  สายสุวรรณ ราคาจ้าง 
9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080109 22/8/2561

209 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์
 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ้าเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2561

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

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ ราคาจ้าง 
10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080115 23/8/2561

210 ขออนุมัติจ้างท้าวารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 
2561) ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

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

พิกก้ี มีเดีย                 ราคาจ้าง 
68,052 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061080007 23/8/2561

หนา้ 21



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

211 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจ้าเดือนกันยายน พ.ศ.
 2561 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

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

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคาจ้าง
 20,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061080008 23/8/2561

212 ขออนุมัติเช่าห้องประชุม (โครงการฝึกปฏิบัติการวิจัย ''
ติดตามความก้าวหน้าในการท้าดุษฎีนิพนธ์'' หลักสูตร
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในวันท่ี 31 ส.ค.- 2ก.ย.61 ณ 
จังหวัดจันทบุรี)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเดอะพีค จันทบุรี       ราคา
เสนอ 3,000 บาท

โรงแรมเดอะพีค จันทบุรี ราคาเช่า 
3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080111 23/8/2561

213 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก (โครงการอบรมบ่มเพาะ 4+1 
คร้ังท่ี 4 ในวันท่ี 3-4 กันยายน 2561  ศูนย์การศึกษา
การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ จ.
ฉะเชิงเทรา และ จ.ปราจีนบุรี)

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

ร้านไทยเบญจรงค์           ราคาซ้ือ 
1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080118 23/8/2561

214 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ้าเดือนกันยายน พ.ศ.
 2561

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคา
เสนอ 10,000 บาท

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคาจ้าง
 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080116 23/8/2561

215 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคล คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ้าเดือนกันยายน พ.ศ. 
2561

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ      ราคา
เสนอ 10,000 บาท

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ ราคาจ้าง 
10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080117 23/8/2561

216 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติสาสตร์ 
ประจ้าเดือนกันยายน พ.ศ. 2561

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

นายบูรพา  แก้วแหวน      ราคาจ้าง 
10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300061080114 23/8/2561

217 ขออนุมัติจัดซ้ือแบตเตอร่ี จ้านวน 8 ลูก (ส้าหรับเปล่ียน
ลิฟท์โดยสาร)

30,088.40 30,088.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ้ากัด        ราคา
เสนอ 30,088.40 บาท

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์(ประเทศ
ไทย) จ้ากัด       ราคาซ้ือ 30,088.40
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061080009 24/8/2561

218 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส้านักงานของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

10,250.39 10,250.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน)      
                    ราคาเสนอ 
10,250.39 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน)       
                ราคาซ้ือ 10,250.39 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300061080010 27/8/2561

219 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080027 1/8/2561

220 ขอซ้ือหน่วยความจ้าและอุปกรณ์บันทึกข้อมูลภายนอก 3,650.00 3,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080023 1/8/2561

หนา้ 22



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

221 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080022 1/8/2561

222 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 53 A 4,750.00 4,750.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080025 1/8/2561

223 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ kyocera 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080021 1/8/2561

224 ขอซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอีสเทิร์น ก๊อปป้ี จ้ากัด บริษัท ไทยอีสเทิร์น ก๊อปป้ี จ้ากัด เป็นบริษัทท่ีมีคุณภาพ PO0500061080002 1/8/2561

225 ขอซ่อมรางม่าน 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จ้ากัด บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จ้ากัด สินค้ามีคุณภาพ บริการดี PR0500061070106 1/8/2561

226 ขอเปล่ียนสายน้้าดีถักและสารกรองน้้า 15,052.00 15,052.00 เฉพาะเจาะจง ธนาชัย วอเตอร์ ธนาชัย วอเตอร์ เป็นบริษัทท่ีมีคุณภาพ PO0500061080003 6/8/2561

227 ขอจ้างท้าช้ันวางเอกสาร 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรวัฒน์ วิงวอน นายจิรวัฒน์ วิงวอน สามารถจัดท้าสินค้าตรงกับความ
ต้องการได้

PO0500061080001 1/8/2561

228 ขอซ้ือกระดาษบวกเลข 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080026 1/8/2561

229 ขอซ้ือกระดาษม้วนอิงค์เจ็ท ขนาด A2 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080024 1/8/2561

230 ขอซ้ือผ้ากันแสง 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จ้ากัด บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จ้ากัด สินค้ามีคุณภาพ บริการดี PR0500061070105 1/8/2561

231 ขอซ้ือม่านปรับแสงแบบใบทึบแสง 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จ้ากัด บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จ้ากัด สินค้ามีคุณภาพ บริการดี PR0500061070104 1/8/2561

232 ขอซ้ือสายสัญญาณ VGA,HDMI,Audio 2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080028 1/8/2561

233 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ 95,100.00 95,100.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พร้ิน วินเทค พร้ิน เป็นบริษัทท่ีมีคุณภาพ PO0500061080004 6/8/2561

234 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 78 A 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ้ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ้ากัด

สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080053 6/8/2561

235 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 78 A และ HP 36 A 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080057 6/8/2561

หนา้ 23



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

236 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP CE 285A 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080054 6/8/2561

237 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เเซอร์ HP 49A (Remanu) 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080056 6/8/2561

238 ขอซ้ือแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์พร้อมเม้าส์ไร้สาย 1,550.00 1,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080052 6/8/2561

239 ขอซ้ือหมึกพิมพ์ HP 78 A 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ้ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ้ากัด

สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080055 6/8/2561

240 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ 9,100.00 9,100.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080065 7/8/2561

241 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Dell OptiPlex 3010 2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080080 7/8/2561

242 ขอซ้ือวัสดุการศึกษา 14,247.35 14,247.35 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหนังสือตรงกับความต้องการให้
เลือกหลากหลาย

PO0500061080007 7/8/2561

243 ขอซ้ือทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080061 7/8/2561

244 ขอซ้ือทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080058 7/8/2561

245 ขอซ้ือตู้เอกสาร , ถาดพลาสติก , ซองพลาสติกกระดุม , 
เอ็กเทอร์นัล ฮาร์ดดิสก์

4,882.01 4,882.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080060 7/8/2561

246 ขอซ้ือตู้ล้าโพงเคล่ือนท่ี 9,362.00 9,362.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จ้ากัด บริษัท เอสพีเค ซาวด์ ซิสเต็มส์ จ้ากัด สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080067 7/8/2561

247 ขอจ้างปูบล๊อกทางเท้า 81,861.42 81,861.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จ้ากัด บริษัท ก่อแก้วชลบุรี จ้ากัด เป็นบริษัทท่ีมีคุณภาพ PO0500061080005 7/8/2561

248 จ้างเข้าเล่มคู่มือหนังสือ 10,620.00 10,620.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง นายไพรเดช สุทธิเรือง มีบริการท่ีดี PO0500061080009 10/8/2561

249 จ้างท้าป้ายช่ือต้ังโต๊ะและติดผนัง 610.00 610.00 เฉพาะเจาะจง นางวนิดา ศุภฤทธ์ิ นางวนิดา ศุภฤทธ์ิ สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080076 7/8/2561

250 จ้างท้าตัวอักษรหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยและการบริการ
วิชาการ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080069 7/8/2561

หนา้ 24



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

251 จ้างท้าตรายาง 190.00 190.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แสนสุขกราฟฟิค ร้าน แสนสุขกราฟฟิค สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080074 7/8/2561

252 ขอซ้ือเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า 800 VA 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด สินค้ามีคุณภาพ PO0500061080006 7/8/2561

253 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 85 A และ HP 78 A 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080059 7/8/2561

254 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ 12,300.00 12,300.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ PO0500061080008 7/8/2561

255 ซ่อมเคร่ืองพิมพ์ HP LaserJet M401 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080083 7/8/2561

256 ซ่อมเคร่ืองพิมพ์ HP Designjet T120 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด สินค้ามีคุณภาพ PO0500061080010 10/8/2561

257 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ้านวน 2 เคร่ือง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080082 7/8/2561

258 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook Lenovo IdeaPad
 Z470

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080081 7/8/2561

259 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook Dell VOSTRO 
2421

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080084 7/8/2561

260 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook Dell VOSTRO 
2421

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080085 7/8/2561

261 จ้างติดต้ังเดินสายสัญญาณ UTP CAT6 พร้อมอุปกรณ์ 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด สินค้ามีคุณภาพ PO0500061080012 10/8/2561

262 จ้างพิมพ์งานหนังสือ วารสารวิชาการปีท่ี 26 ฉบับท่ี 52 
เดือน กันยายน- ธันวาคม 2561

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วี. เจ. พร้ินต้ิง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วี. เจ. พร้ินต้ิง เป็นผู้ผลิตงานท่ีมีคุณภาพ PO0500061080013 10/8/2561

263 จ้างปรับปรุงห้องส้านักงานศูนย์ภาษา(เดิม) 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต อินทประสาท นายอนุชิต อินทประสาท มีความสามารถในงานไม้ PO0500061080011 10/8/2561

264 ขอซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ประปา 32,085.82 32,085.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาร์ดแวร์เอ็กซ์เพรส(ไทย
แลนด์) จ้ากัด

บริษัท ฮาร์ดแวร์เอ็กซ์เพรส(ไทย
แลนด์) จ้ากัด

สินค้าท่ีต้องการและราคาถูก PO0500061080017 10/8/2561

265 ขอซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์โทรศัพท์ 8,032.38 8,032.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาร์ดแวร์เอ็กซ์เพรส(ไทย
แลนด์) จ้ากัด

บริษัท ฮาร์ดแวร์เอ็กซ์เพรส(ไทย
แลนด์) จ้ากัด

สินค้าท่ีต้องการและราคาถูก PR0500061080098 9/8/2561

หนา้ 25



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

266 ขอซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ไฟฟ้า 69,705.47 69,705.47 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาร์ดแวร์เอ็กซ์เพรส(ไทย
แลนด์) จ้ากัด

บริษัท ฮาร์ดแวร์เอ็กซ์เพรส(ไทย
แลนด์) จ้ากัด

สินค้าท่ีต้องการและราคาถูก PO0500061080015 10/8/2561

267 ขอซ้ืออุปกรณ์ส้านักงาน 6,165.00 6,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080102 9/8/2561

268 ขอซ้ือทินเนอร์และท่ีแขวนตรายาง 120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080103 9/8/2561

269 ขอจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ้านวน 2 รายการ 20,500.00 20,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด สินค้ามีคุณภาพ PO0500061080016 10/8/2561

270 ขอจัดซ้ือโทรศัพท์ 4,759.00 4,759.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080092 9/8/2561

271 ขอจ้างท้าผ้าม่าน 21,079.00 21,079.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จ้ากัด บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จ้ากัด สินค้ามีคุณภาพ PO0500061080014 10/8/2561

272 ขอซ้ือประตูน้้า 0.5 น้ิว 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฮ้งย่งไถ่ ร้านเฮ้งย่งไถ่ สินค้าตรงกับความต้องการ PR0500061080099 9/8/2561

273 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP-80A 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พิมพ์ ร้าน พิมพ์ มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ
และราคาถูก

PO0500061080018 14/8/2561

274 ขอซ้ือพลาสติกใสและกระดาษสี 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080101 9/8/2561

275 ขอซ้ือเคร่ืองเย็บกระดาษ 8,479.93 8,479.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080100 9/8/2561

276 ขอซ้ืออุปกรณ์ส้านักงาน 1,640.00 1,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) สินค้ามีคุณภาพ PR0500061080111 10/8/2561

277 ขอซ้ือเทปพิมพ์ฉลาก 19,899.97 19,899.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) สินค้ามีคุณภาพ PO0500061080019 15/8/2561

278 ขอซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 42 รายการเข้าสต๊อก 60,293.00 60,293.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ้ากัด บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ้ากัด บริษัทมีสินค้าท่ีมีคุณภาพ PO0500061080020 17/8/2561

279 ขอจัดซ้ือชุดตู้รางเล่ือนชนิด 6 ตู้ 134,285.00 134,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล 
เฟอร์นิเจอร์ จ้ากัด

บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล 
เฟอร์นิเจอร์ จ้ากัด

สินค้ามีคุณภาพ PO0500061080022 20/8/2561

280 ขอซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต้ังพ้ืนหรือ
ชนิดแขวน

479,400.00 479,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ้ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ้ากัด สินค้ามีคุณภาพ PO0500061080023 21/8/2561

หนา้ 26



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

281 ขอซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 113,800.00 113,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด สินค้ามีคุณภาพ PO0500061080021 20/8/2561

282 ขอจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 54,200.85 54,200.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ้ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ้ากัด มีบริการท่ีดี PO0500061080024 21/8/2561

283 ขอซ้ือโต๊ะเก็บจาน 4 ถาด จ้านวน 4 ตัว 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพจน์ จินดา นายพจน์ จินดา สินค้ามีคุณภาพ PO0500061080025 29/8/2561

284 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
1,452.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
1,452.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080006 1/8/2561

285 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.พร้ินช็อป 1,000.00 เอส.พี.พร้ินช็อป 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080008 1/8/2561

286 ขออนุมัติซ้ือน้้าด่ืม 770.00 770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 770.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 770.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080010 1/8/2561

287 ขออนุมัติซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ้ากัด 
30,000.00

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ้ากัด 
30,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080003 1/8/2561

288 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจัดกิจกรรม 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด 
(มหาชน) 1,700.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน)
 1,700.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080005 1/8/2561

289 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 2,749.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 2,749.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080009 1/8/2561

290 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรพรรณ สุทธิเรือง 
1,000.00

นางสาวแพรพรรณ สุทธิเรือง 
1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080007 1/8/2561

291 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.พร้ินช็อป 1,000.00 เอส.พี.พร้ินช็อป 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080001 1/8/2561

292 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.พร้ินช็อป 1,000.00 เอส.พี.พร้ินช็อป 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080002 1/8/2561

293 ขออนุมัติซ้ือแบตเตอร่ี 13,200.00 13,200.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ 13,200.00 ส.อารยยางยนต์ 13,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061080001 2/8/2561

294 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 2,350.00 2,350.00 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 2,309.00 ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 2,309.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080011 2/8/2561

295 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 5,660.00 5,660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย 5,660.00

ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย
 5,660.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080013 2/8/2561

หนา้ 27



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

296 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 829.00 829.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตเอกสาร 829.00 ร้านบัณฑิตเอกสาร 829.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080017 2/8/2561

297 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 210.00 210.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 210.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 210.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080018 2/8/2561

298 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 171.00 171.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 171.00 ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 171.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080016 2/8/2561

299 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,564.90 7,564.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลฟ่า คอม เน็ตเวิร์ค จ้ากัด 
7,564.90

บริษัท อัลฟ่า คอม เน็ตเวิร์ค จ้ากัด 
7,564.90

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080014 2/8/2561

300 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 300.00 ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080027 3/8/2561

301 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080026 3/8/2561

302 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080025 3/8/2561

303 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตเอกสาร 300.00 ร้านบัณฑิตเอกสาร 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080024 3/8/2561

304 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
300.00

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080023 3/8/2561

305 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080022 3/8/2561

306 ขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ในการสาธิตและฝึกปฏิบัติ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา 
500.00

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา 
500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080034 3/8/2561

307 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส้านักงาน 1,830.00 1,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) 
1,830.00

บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) 
1,830.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080029 3/8/2561

308 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลและประมวลผล
การประเมินโครงการฯ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,500.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080030 3/8/2561

309 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,500.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080031 3/8/2561

310 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท้าวุฒิบัตร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 2,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 2,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080033 3/8/2561

หนา้ 28



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

311 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท้าคู่มือประกอบการอบรมฯ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา โคตรศรีเมือง 5,000.00 นายบรรชา โคตรศรีเมือง 5,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080032 3/8/2561

312 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080020 3/8/2561

313 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 790.00 790.00 เฉพาะเจาะจง สุกัญญา จีนเมือง 790.00 สุกัญญา จีนเมือง 790.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080019 3/8/2561

314 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
294.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
294.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080021 3/8/2561

315 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080046 6/8/2561

316 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 435.00 435.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080048 6/8/2561

317 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
390.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
390.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080043 6/8/2561

318 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080041 6/8/2561

319 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส้านักงาน 14,156.20 14,156.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) 
14,156.20

บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) 
14,156.20

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061080002 6/8/2561

320 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080040 6/8/2561

321 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 296.00 296.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
296.00

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
296.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080037 6/8/2561

322 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080039 6/8/2561

323 ขออนุมัติซ้ือน้้าด่ืม 875.00 875.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 875.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 875.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080053 6/8/2561

324 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน P.ink 300.00 ร้าน P.ink 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080038 6/8/2561

325 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 292.00 292.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
292.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
292.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080044 6/8/2561

หนา้ 29



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

326 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 298.00 298.00 เฉพาะเจาะจง บ้านจิปาถะ 298.00 บ้านจิปาถะ 298.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080042 6/8/2561

327 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080045 6/8/2561

328 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080047 6/8/2561

329 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080035 6/8/2561

330 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080049 6/8/2561

331 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080050 6/8/2561

332 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟาร์มาซี จ้ากัด 300.00 บริษัท ดีฟาร์มาซี จ้ากัด 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080036 6/8/2561

333 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 2,740.00 2,740.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 2,739.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 2,739.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080077 8/8/2561

334 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 240.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
240.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080109 9/8/2561

335 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 294.00 294.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 294.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
294.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080099 9/8/2561

336 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 299.00 299.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
299.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
299.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080100 9/8/2561

337 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตเคร่ืองเขียน 300.00 ร้านบัณฑิตเคร่ืองเขียน 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080083 9/8/2561

338 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080084 9/8/2561

339 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บ้านจิปาถะ 300.00 บ้านจิปาถะ 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080086 9/8/2561

340 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 300.00 ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080087 9/8/2561

หนา้ 30



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

341 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
300.00

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080089 9/8/2561

342 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080091 9/8/2561

343 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080094 9/8/2561

344 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080097 9/8/2561

345 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 300.00 ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080102 9/8/2561

346 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 300.00 ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080103 9/8/2561

347 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080105 9/8/2561

348 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080108 9/8/2561

349 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080111 9/8/2561

350 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080112 9/8/2561

351 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 1,000.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080104 9/8/2561

352 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 3,780.00 3,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ้ากัด
 3,430.00

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ้ากัด 
3,430.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080113 9/8/2561

353 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ากัด
 (มหาชน) 7,200.00

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ้ากัด 
(มหาชน) 7,200.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080079 9/8/2561

354 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ 23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ากัด 
23,112.00

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ากัด 
23,112.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061080003 9/8/2561

355 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080081 9/8/2561

หนา้ 31



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

356 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ปรีชาพาณิชย์ 1,000.00 ปรีชาพาณิชย์ 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080107 9/8/2561

357 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยเบญจรงค์ 2,100.00 ร้านไทยเบญจรงค์ 2,100.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080082 9/8/2561

358 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 450.00 ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 450.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080117 9/8/2561

359 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 2,996.00 ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 2,996.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080116 9/8/2561

360 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส้านักงาน 3,780.00 3,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) 
3,770.06

บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) 
3,770.06

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080085 9/8/2561

361 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส้านักงาน 3,961.00 3,961.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) 
3,960.03

บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) 
3,960.03

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080114 9/8/2561

362 ขออนุมัติจัดซ้ือวัดสุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080138 10/8/2561

363 ขออนุมัติซ้ือน้้าด่ืม 770.00 770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 770.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 770.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080146 10/8/2561

364 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
300.00

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080132 10/8/2561

365 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
300.00

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080134 10/8/2561

366 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080135 10/8/2561

367 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
300.00

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080136 10/8/2561

368 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080137 10/8/2561

369 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080139 10/8/2561

370 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 1,000.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080131 10/8/2561

หนา้ 32



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

371 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 277.00 277.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 277.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 277.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080143 10/8/2561

372 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 759.00 759.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณน์ เพียรพิทักษ์ 759.00 นายกิตติสัณน์ เพียรพิทักษ์ 759.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080144 10/8/2561

373 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.พร้ินช็อป 1,000.00 เอส.พี.พร้ินช็อป 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080140 10/8/2561

374 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080141 10/8/2561

375 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา โคตรศรีเมือง 1,000.00 นายบรรชา โคตรศรีเมือง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080142 10/8/2561

376 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรางผ้าม่าน 81,925.00 81,925.00 เฉพาะเจาะจง พิชญาผ้าม่าน 81,925.00 พิชญาผ้าม่าน 81,925.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061080004 10/8/2561

377 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 297.00 297.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 297.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
297.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080133 10/8/2561

378 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 13,665.00 13,665.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา 
13,665.00

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา 
13,665.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061080005 14/8/2561

379 ขออนุมัติซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ้ากัด 
40,000.00

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ้ากัด 
40,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080156 14/8/2561

380 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,850.00 3,850.00 เฉพาะเจาะจง สดใส ก๊อบป้ี 3,850.00 สดใส ก๊อบป้ี 3,850.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080159 15/8/2561

381 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเช็ครถยนต์ตามระยะการใช้งาน
 และซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีเส่ือมสภาพ และอุปกรณ์ท่ี
จ้าเป็นต้องเปล่ียนตามอายุการใช้งาน

4,547.50 4,547.50 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ 4,547.50 ส.อารยยางยนต์ 4,547.50 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080161 15/8/2561

382 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส้านักงาน 6,130.00 6,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) 
6,122.99

บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) 
6,122.99

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080157 15/8/2561

383 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 2,454.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 2,454.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080158 15/8/2561

384 ขออนุมัติซ้ือน้้าด่ืม 980.00 980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 980.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 980.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080160 15/8/2561

385 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท้าไวนิล 270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา 270.00 ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา 270.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080173 17/8/2561

หนา้ 33



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

386 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ท่ี
เส่ือมสภาพและอุปกรณ์ท่ีจ้าเป็นต้องเปล่ียนตามอายุการ
ใช้งาน

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 
5,800.00

จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 5,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080174 17/8/2561

387 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
1,431.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
1,431.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080172 17/8/2561

388 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 3,329.99 3,329.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) 
3,329.99

บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) 
3,329.99

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080176 17/8/2561

389 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเช็คระบบเคร่ืองปรับอากาศ
รถยนต์ ตามอายุการใช้งานและซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ท่ี
เส่ือมสภาพ และอุปกรณ์ท่ีจ้าเป็นต้องเปล่ียนตามอายุ
การใช้งาน

13,650.00 13,650.00 เฉพาะเจาะจง สมคิดแอร์ 13,650.00 สมคิดแอร์ 13,650.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061080006 17/8/2561

390 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 297.00 297.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
297.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
297.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080184 20/8/2561

391 ขออนุมัติซ้ือน้้าด่ืม 910.00 910.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 910.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 910.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080192 20/8/2561

392 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080177 20/8/2561

393 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080178 20/8/2561

394 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080179 20/8/2561

395 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080180 20/8/2561

396 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080181 20/8/2561

397 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080182 20/8/2561

398 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080183 20/8/2561

399 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 300.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080185 20/8/2561

หนา้ 34



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

400 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080187 20/8/2561

401 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080189 20/8/2561

402 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080190 20/8/2561

403 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 300.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
300.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080191 20/8/2561

404 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 299.00 299.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 299.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
299.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080186 20/8/2561

405 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัส 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นิวสมใจนึก การ
ท่องเท่ียว 40,000.00

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นิวสมใจนึก การ
ท่องเท่ียว 40,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061080008 21/8/2561

406 ขออนุมัติซ้ือแจกันดอกไม้ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist 2,000.00 Kalaya Florist 2,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080199 21/8/2561

407 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัส 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุดีน พุ่มเก้ือ 90,000.00 นายสุดีน พุ่มเก้ือ 90,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061080007 21/8/2561

408 ขออนุมัติซ้ือถุงมือ หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ส้าหรับ
การเย่ียมบ้าน

11,586.00 11,586.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา 
11,586.00

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา 
11,586.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061080009 22/8/2561

409 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด 
6,900.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด 
6,900.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080202 22/8/2561

410 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด 
6,900.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด 
6,900.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080201 22/8/2561

411 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 644.00 644.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
644.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
644.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080203 23/8/2561

412 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด 
9,900.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด 
9,900.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080206 23/8/2561

413 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจ้านงค์ ญาติเจริญ 2,500.00 นายจ้านงค์ ญาติเจริญ 2,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080207 23/8/2561

414 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 754.00 754.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวแพรพรรณ สุทธิเรือง 754.00 นางสาวแพรพรรณ สุทธิเรือง 754.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080204 23/8/2561

หนา้ 35



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

415 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการท้าตรายาง 1,658.50 1,658.50 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีศิลปการพิมพ์ 1,658.50 ร้าน ศรีศิลปการพิมพ์ 1,658.50 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080210 23/8/2561

416 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 399.00 399.00 เฉพาะเจาะจง สุกัญญา จีนเมือง 399.00 สุกัญญา จีนเมือง 399.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080205 23/8/2561

417 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 9,380.00 9,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด 
9,380.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด 
9,380.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080215 24/8/2561

418 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 4,320.00 4,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ้ากัด
 4,320.00

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ้ากัด 
4,320.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080222 24/8/2561

419 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก 22,800.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ้ากัด
 22,800.00

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ้ากัด 
22,800.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061080011 27/8/2561

420 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐ
โภคิน 6,600.00

นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐโภคิน
 6,600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080223 27/8/2561

421 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางนริศรา จันทร์ขาว 990.00 นางนริศรา จันทร์ขาว 990.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080237 27/8/2561

422 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมตู้ท้าน้้าเย็น 1,658.50 1,658.50 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น 
1,658.50

ร้านไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น 1,658.50 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080232 27/8/2561

423 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 1,100.06 1,100.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) 
1,100.06

บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) 
1,100.06

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080240 27/8/2561

424 ขออนุมัติซ้ือป้ายต้ังโต๊ะอะคริลิค 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง ไซน์ สตูดิโอ 8,400.00 ไซน์ สตูดิโอ 8,400.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080238 27/8/2561

425 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ และอุปกรณ์ 17,548.43 17,548.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) 
17,548.43

บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) 
17,548.43

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061080010 27/8/2561

426 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส้านักงาน 2,617.00 2,617.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) 
2,616.97

บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) 
2,616.97

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080235 27/8/2561

427 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส้านักงาน 7,997.99 7,997.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) 
7,997.99

บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) 
7,997.99

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080239 27/8/2561

428 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมเปล่ียนสายสัญญาณภาพ
โปรเจคเตอร์

3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวทาวน์เทคนิค 3,638.00 ร้านนิวทาวน์เทคนิค 3,638.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080236 27/8/2561

429 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท้าวารสารคณะพยาบาล
ศาสตร์

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ 54,000.00 ร้านชลบุรีการพิมพ์ 54,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061080013 28/8/2561

หนา้ 36



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

430 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส้านักงาน 1,980.01 1,980.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) 
1,980.01

บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) 
1,980.01

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080241 28/8/2561

431 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 14,339.25 14,339.25 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 14,339.25 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 14,339.25 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061080014 28/8/2561

432 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อน้้าท้ิง 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษม ธรรมเนาว์ 17,000.00 นายเกษม ธรรมเนาว์ 17,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061080012 28/8/2561

433 ขออนุมัติซ้ือข้าวสาร 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางอังชัน ปัดเกษม 1,200.00 นางอังชัน ปัดเกษม 1,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080261 29/8/2561

434 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนแก๊ส 395.00 ร้านบางแสนแก๊ส 395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080260 29/8/2561

435 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 6,780.00 6,780.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 6,136.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 6,136.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080259 29/8/2561

436 ขออนุมัติซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ้ากัด 
50,000.00

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ้ากัด 
50,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061080262 29/8/2561

437 ขอจ้างซ่อมประตูกระจก 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080006 1/8/2018

438 ขออนุมัติซ้ือ 39,932.00 39,932.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ชลบุรี ว.พานิช ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080025 9/8/2018

439 ขออนุมัติซ้ือ 20,900.00 20,900.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080026 9/8/2018

440 ขออนุมัติจ้างพิมพ์สต้ิกเกอร์ PP พร้อมไดคัทขนาด A3 4,320.00 4,320.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080014 2/8/2018

441 ค่าบริการใช้เคร่ือง XRD 6,050.00 6,050.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080016 2/8/2018

442 วัสดุอ่ืนๆ 6,223.00 6,223.00 เฉพาะเจาะจง บจก.ฮะเส็งฮวดสเตช่ันเนอร่ี,ศ.
สังฆภัณฑ์,บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี

บจก.ฮะเส็งฮวดสเตช่ันเนอร่ี,ศ.
สังฆภัณฑ์,บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080008 2/8/2018

443 ขออนุมัติซ้ือเก้าอ้ีเลคเชอร์ จ้านวน 150 ตัว 285,000.00 285,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟเบอร์ ริส จ้ากัด บริษัท ไฟเบอร์ ริส จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080002 2/8/2018

444 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ขนาด ๔๔,๐๐๐ บีทียู

53,300.00 53,300.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080009 3/8/2018

หนา้ 37



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

445 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080020 3/8/2018

446 ขอซ้ือวัสดุ 2 รายการ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริธรรม์ ร้านสิริธรรม์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080044 3/8/2018

447 ขอปรับปรุงท่อระบายน้้าอาคารคณิตศาสตร์ 67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเช่ียน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
ซัพพลาย จ้ากัด

บริษัท โอเช่ียน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
ซัพพลาย จ้ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080010 3/8/2018

448 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายันต์ ไทรงามเอ่ียม นายสายันต์ ไทรงามเอ่ียม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080022 7/8/2018

449 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 9,876.00 9,876.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080053 3/8/2018

450 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080036 15/8/2018

451 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 3 รายการ (โปรแอคทีฟฯ) 759.70 759.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ้ากัด

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080035 3/8/2018

452 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 5 รายการ (หมึกพิมพ์) 7,400.00 7,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080034 3/8/2018

453 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 20 รายการ 68,765.69 68,765.69 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไทยวิกตอร่ี เทรด
ด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไทยวิกตอร่ี เทรดด้ิง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080017 7/8/2018

454 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 2,909.00 2,909.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080027 3/8/2018

455 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 5,292.22 5,292.22 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วอร์ด เมดิก ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วอร์ด เมดิก ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080022 3/8/2018

456 วัสดุอ่ืน 8,938.40 8,938.40 เฉพาะเจาะจง
ร้านไถ่เส็ง/บจก.บัณฑิต สเตช่ันเนอ
ร่ี/หจก. ชลบุรี สวัสดีมงคล/บจก.
ไลท์ต้ิง พลัส แอนด์ อิเล็คทริค

ร้านไถ่เส็ง/บจก.บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี/
หจก. ชลบุรี สวัสดีมงคล/บจก.ไลท์ต้ิง
 พลัส แอนด์ อิเล็คทริค

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080048 3/8/2018

457 วัสดุ 385.00 385.00 เฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมบ้านและสวน น้้าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080036 3/8/2018

458 วัสดุ 3,325.00 3,325.00 เฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมบ้านและสวน น้้าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080037 3/8/2018

หนา้ 38



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

459 ขออนุมัติเช่าเต้นท์ โต๊ะจีน และเวที 27,500.00 27,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  เท่งเจียว นายสุเทพ  เท่งเจียว ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080008 3/8/2018

460 ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน 20,865.00 20,865.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอเดียอีส ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอเดียอีส ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080011 6/8/2018

461 ค่าซ่อมกล้องวงจรปิด 13,054.00 13,054.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอเดียอีส ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอเดียอีส ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080021 7/8/2018

462 ค่าซ่อมแซม 3,590.00 3,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยบางแสน/อู่ตาลล้อมเซอร์วิส ร้านน้อยบางแสน/อู่ตาลล้อมเซอร์วิส ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080046 3/8/2018

463 ขออนุมัติจ้างซ่อมตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ้ากัด บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080018 3/8/2018

464 ขออนุมัติซ้ือกล้องมองหลัง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ต้อมเจริญยนต์ ต้อมเจริญยนต์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080059 6/8/2018

465 ขออนุมัติจ้างท้าถุงผ้าแบบหุรูด 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุณี ย่ิงสมบัติ นางสาวจารุณี ย่ิงสมบัติ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080016 6/8/2018

466 กุญแจประตูบานสวิง คาปาซิเตอร์คอมเพรสเซอร์
เคร่ืองปรับอากาศ

1,059.30 1,059.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ้ากัด

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080061 6/8/2018

467 ขออนุมัติซ้ือแผ่นโฟเมก้า 5 รายการ 75,700.00 75,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา ตรีโรจนกุล นางสาวปาณิสรา ตรีโรจนกุล ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080013 6/8/2018

468 ขออนุมัติซ้ือโต๊ะประชุม 14,088.00 14,088.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลิฟว่ิง แอนด์ เดคคอร์ เซ็น
เตอร์ จ้ากัด

บริษัท ลิฟว่ิง แอนด์ เดคคอร์ เซ็น
เตอร์ จ้ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080012 6/8/2018

469 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 6,120.00 6,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080062 6/8/2018

470 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-10 รายการ 9,986.00 9,986.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซิลลอส อาร์ต ดีไซน์, ร้านคุณ
สมบุญ แซ่ต๊ัน, ร้านสดใส ก๊อปป้ี,
ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส

ร้านซิลลอส อาร์ต ดีไซน์, ร้านคุณสม
บุญ แซ่ต๊ัน, ร้านสดใส ก๊อปป้ี,ร้าน
พร้อมพรรณเซอร์วิส

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080063 6/8/2018

471 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-16 รายการ 54,548.60 54,548.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ซายน์ติฟิค  เคมี
คอล  ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ซายน์ติฟิค  เคมี
คอล  ซัพพลาย

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080035 15/8/2018

472 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-18 รายการ 9,465.00 9,465.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080065 6/8/2018

473 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-หมึกเคร่ืองพิมพ์ 36,743.00 36,743.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080034 15/8/2018

หนา้ 39



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

474 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส้านักงาน 8 รายการ 2,818.50 2,818.50 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, ร้าน
ธีรเดช

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, ร้าน
ธีรเดช

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080064 6/8/2018

475 ขออนุมัติซ้ือตู้แช่ฝาทึบและตู้เย็น 2 ประตู 28,087.50 28,087.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอส.พี.มาร์ท จ้ากัด บริษัท ชลบุรี เอส.พี.มาร์ท จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080024 8/8/2018

476 ขออนุมัติจ้างท้าป้ายไวนิล Roll up และวัสดุตกแต่งประตู 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080020 7/8/2018

477 ขออนุมัติจ้างปรับปรุงอ่างล้างมือส้าหรับห้องปฏิบัติการ 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเช่ียน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
ซัพพลาย จ้ากัด

บริษัท โอเช่ียน เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
ซัพพลาย จ้ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080019 7/8/2018

478 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน  ฮะสุน นายระพิน  ฮะสุน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080030 10/8/2018

479 ค่าเช่ารถยนต์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080075 7/8/2018

480 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 7,807.00 7,807.00 เฉพาะเจาะจง กิตติสัณฑ์ เพียรพิทักษ์, สุกัญญา จีน
เมือง, บัณฑิตเอกสาร, นายไพศาล 
สุทธิเรือง

กิตติสัณฑ์ เพียรพิทักษ์, สุกัญญา จีน
เมือง, บัณฑิตเอกสาร, นายไพศาล 
สุทธิเรือง

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080078 7/8/2018

481 วัสดุอ่ืน 1,174.00 1,174.00 เฉพาะเจาะจง
บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080072 7/8/2018

482 ค่าเช่ารถตู้ 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080082 7/8/2018

483 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 38,755.50 38,755.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เค แลบอราทอรี 
(ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080029 10/8/2018

484 ขออนุมัติซ้ือชุดดูดจ่ายสารละลาย 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย)
 จ้ากัด

บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080023 8/8/2018

485 ขออนุมัติซ้ือดอกไม้ธูปเทียน 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ฟลอริส ชลบุรี ร้านดอกไม้ฟลอริส ชลบุรี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080094 8/8/2018

486 ขอซ้ือวัสดุ 16 รายการ 7,104.15 7,104.15 เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิคอะไหล่ ร้านเทคนิคอะไหล่ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080097 8/8/2018

487 ขออนุมัติพิมพ์โปสเตอร์ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ซีลลอส อาร์ต ดีไซน์ ซีลลอส อาร์ต ดีไซน์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080099 8/8/2018

488 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 18,935.79 18,935.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ้ากัด

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080039 15/8/2018

หนา้ 40



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

489 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ภาคตะวันออก

7,250.00 7,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี    จ้ากัด,
 นายสุทธิชัย คุณนะ, นายสุริยนต์ 
ตาดี, ร้านบางแสนแก๊ส, ร้านซีลลอส
 อาร์ต ดีไซน์ และ สมปอง คุ้มทรัพ

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี    จ้ากัด, 
นายสุทธิชัย คุณนะ, นายสุริยนต์ ตาดี,
 ร้านบางแสนแก๊ส, ร้านซีลลอส อาร์ต
 ดีไซน์ และ สมปอง คุ้มทรัพ

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080101 8/8/2018

490 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 6 รายการ 7,205.00 7,205.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร บจก.สยามแม็คโคร ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080104 8/8/2018

491 จ้างเหมาบริการ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080091 8/8/2018

492 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ภาคตะวันออก

6,250.00 6,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จ้ากัด   
(มหาชน), ร้านบางแสนแก๊ส, ร้าน
ซีลอส อาร์ต ดีไซน์, บริษัท บัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี จ้ากัด, นายสุทธิชัย คุณ
นะ,นางสาวกันยา  ปัญญาณธรรม 
และนายสุริยนต์ ตาดี

บริษัท สยามแมคโคร จ้ากัด   
(มหาชน), ร้านบางแสนแก๊ส, ร้าน
ซีลอส อาร์ต ดีไซน์, บริษัท บัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี จ้ากัด, นายสุทธิชัย คุณนะ
,นางสาวกันยา  ปัญญาณธรรม และ
นายสุริยนต์ ตาดี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080103 8/8/2018

493 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ภาคตะวันออก

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทธิชัย คุณนะ,นางสาว  สอาด 
คิดค้า, นายสุริยนต์ ตาดี, นางสาว
กันยา ปัญญาณธรรม และ นาง
สมปอง คุ้มทรัพย์

นายสุทธิชัย คุณนะ,นางสาว  สอาด 
คิดค้า, นายสุริยนต์ ตาดี, นางสาว
กันยา ปัญญาณธรรม และ นางสมปอง
 คุ้มทรัพย์

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080102 8/8/2018

494 ขออนุมัติซ้ือปากกา 400 ด้าม 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080096 8/8/2018

495 ขออนุมัติซ้ือ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ี จ้ากัด, วัน
ธวัช  เรืองศรี

บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ี จ้ากัด, วัน
ธวัช  เรืองศรี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080121 9/8/2018

496 ขออนุมัติซ้ือ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก ชลบุรี ว.พานิช หจก ชลบุรี ว.พานิช ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080119 9/8/2018

497 ขออนุมัติซ้ือ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง แสนดี ดีไซด์ แอนด์ แอดเวอร์ไทซ่ิง, 
วันธวัช เรืองศรี

แสนดี ดีไซด์ แอนด์ แอดเวอร์ไทซ่ิง, 
วันธวัช เรืองศรี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080122 9/8/2018

498 ขออนุมัติซ้ือวัดสุอ่ืน 7 รายการ 20,223.00 20,223.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ้ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080046 21/8/2018

หนา้ 41



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

499 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ็นเอ็น อีซ่ีปร๊ิน เอ็นเอ็น อีซ่ีปร๊ิน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080120 9/8/2018

500 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 9,264.00 9,264.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสาร 45 สตางค์, ร้าน
ธีรเดช, ร้านสุกัญญา จีนเมือง, ร้าน
สดใส ก๊อบป้ี, ร้านพร้อมพรรณ
เซอร์วิส,บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอรีจ้ากัด

ร้านถ่ายเอกสาร 45 สตางค์, ร้าน
ธีรเดช, ร้านสุกัญญา จีนเมือง, ร้าน
สดใส ก๊อบป้ี, ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส
,บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอรีจ้ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080112 9/8/2018

501 ขออนุมัติซ้ือปากกา 4,470.00 4,470.00 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร บจก.สยามแม็คโคร ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080114 9/8/2018

502 ขออนุมัติซ้ือคอยเย็นระบบชิลเลอร์ ขนาด 3000 บีทียู 
จ้านวน 16 ชุด

1,177,000.00 1,424,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด แอล.คูล เอ็นจิ
เนียร่ิง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด แอล.คูล เอ็นจิเนียร่ิง ราคาต้่าสุด อยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600061080028 9/8/2018

503 ขออนุมัติซ้ือ 39 รายการ 5,131.00 5,131.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด,
นางเกศริน จันทะสุวรรณ์,นางกชกร 
โพธ์ิทอง

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด,นาง
เกศริน จันทะสุวรรณ์,นางกชกร โพธ์ิ
ทอง

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080157 10/8/2018

504 ขออนุมัติจ้างท้าป้ายไวนิล 6,480.00 6,480.00 เฉพาะเจาะจง นางพรภินันท์  นิธิโรจน์ชลิตา นางพรภินันท์  นิธิโรจน์ชลิตา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080147 10/8/2018

505 ขออนุมัติจ้างพิมพ์กระดาษการ์ดมัน ขนาด A4 260 แก
รม 4 สี 1 หน้า จ้านวน 12 แผ่น

6,120.00 6,120.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080186 10/8/2018

506 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดเวทีประกวด 8,200.00 8,200.00 เฉพาะเจาะจง นางดวงจิต  แก่นส้าโรง นางดวงจิต  แก่นส้าโรง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080149 10/8/2018

507 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 2000 แผ่น 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช ร้านธีรเดช ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080176 10/8/2018

508 ขอซ้ือวัสดุ 20 รายการ 4,980.00 4,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียบฮวด,ร้านอะตอม พลาสติก
 นายเดิมชัย ทมโม,ร้านประมวล
ภัณฑ์,บริษัทสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด

ร้านเจียบฮวด,ร้านอะตอม พลาสติก 
นายเดิมชัย ทมโม,ร้านประมวลภัณฑ์
,บริษัทสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080160 10/8/2018

509 ขอซ้ือวัสดุ 22 รายการ 8,610.00 8,610.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิค อีเล็กทรอนิกส์ ร้านเทคนิค อีเล็กทรอนิกส์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080151 10/8/2018

510 ขอซ้ือวัสดุ 31 รายการ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านครูประถม ร้านครูประถม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080154 10/8/2018

หนา้ 42



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

511 ขอซ้ือวัสดุ 6 รายการ 2,890.00 2,890.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียบฮวด ร้านเจียบฮวด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080156 10/8/2018

512 ขอซ้ือวัสดุ 9 รายการ 9,781.00 9,781.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดีแอนด์ดี ร้านดีแอนด์ดี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080145 10/8/2018

513 ขออนุมัติซ้ือไมค์หูฟังวิทยุส่ือสาร 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.อมรศูนย์รวมอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ บ.อมรศูนย์รวมอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080185 10/8/2018

514 ขออนุมัติมัตซ้ือวัสดุ จ้านวน 34 รายการ 8,548.00 8,548.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณนพรัตน์ โชติวรธรรม, ร้าน
คุณกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์, ร้าน
เจียบฮวด, ร้านสยามการเกษตร, 
ร้านจานชาม, บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ้ากัด, หจก.ซายน์ติฟิคเคมีคอล ซัพ
พลาย

ร้านคุณนพรัตน์ โชติวรธรรม, ร้านคุณ
กิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์, ร้านเจียบฮวด,
 ร้านสยามการเกษตร, ร้านจานชาม, 
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด, หจก.
ซายน์ติฟิคเคมีคอล ซัพพลาย

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080171 10/8/2018

515 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 9,821.20 9,821.20 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ้ากัด, ร้านเถิดเทิง เคร่ืองครัว, SP 
PRINT, ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี(ส้านักงาน
ใหญ่), บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ้ากัด, เอ็นเอ็น อีซ่ีปร๊ิน, บริษัท ดี
ฟาร์มาซี จ้ากัด (บางแสน)

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ้ากัด,
 ร้านเถิดเทิง เคร่ืองครัว, SP PRINT, 
ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี(ส้านักงานใหญ่), 
บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด, เอ็น
เอ็น อีซ่ีปร๊ิน, บริษัท ดีฟาร์มาซี จ้ากัด 
(บางแสน)

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080144 10/8/2018

516 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 11 รายการ 3,418.00 3,418.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080143 10/8/2018

517 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 11 รายการ 8,543.00 8,543.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน A108 เคมีภัณฑ์
ร้าน นานา บรรจุภัณฑ์
ร้านจานชาม บางแสน
นายวงศกร  พงศ์โสภิตานันท์

ร้าน A108 เคมีภัณฑ์
ร้าน นานา บรรจุภัณฑ์
ร้านจานชาม บางแสน
นายวงศกร  พงศ์โสภิตานันท์

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080173 10/8/2018

518 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 13 รายการ 8,482.00 8,482.00 เฉพาะเจาะจง ST APPLIANCE ST APPLIANCE ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080148 10/8/2018

519 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 2 รายการ 1,575.00 1,575.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080167 10/8/2018

520 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 32 รายการ 4,457.00 4,457.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080183 10/8/2018

หนา้ 43



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

521 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 5 รายการ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิเชษฐ์  ทวีโคตร นายพิเชษฐ์  ทวีโคตร ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080180 10/8/2018

522 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน  ฮะสุน นายระพิน  ฮะสุน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080153 10/8/2018

523 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 13 รายการ 9,764.20 9,764.20 เฉพาะเจาะจง บจก.สยามแม็คโคร/บัณฑิต สเตช่ัน
เนอร่ี

บจก.สยามแม็คโคร/บัณฑิต สเตช่ัน
เนอร่ี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080155 10/8/2018

524 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 19 รายการ 3,749.00 3,749.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ้ากัด / ร้านเจียบฮวด / ชนิกานต์ 
สุดาทิพย์

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ้ากัด
 / ร้านเจียบฮวด / ชนิกานต์ สุดาทิพย์

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080141 10/8/2018

525 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 3 รายการ 306.00 306.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080184 10/8/2018

526 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 3 รายการ 570.00 570.00 เฉพาะเจาะจง แอล เค ก๊อปป้ี/บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี แอล เค ก๊อปป้ี/บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080182 10/8/2018

527 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 3 รายการ 6,380.00 6,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน X-FRAMES,ร้านนิวแมนพาณิชย์
,บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี

ร้าน X-FRAMES,ร้านนิวแมนพาณิชย์
,บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080150 10/8/2018

528 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 48 รายการ 8,640.00 8,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ้ากัด / ร้านเจียบฮวด / ร้าน SP 
PRINT / ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส /
 บางแสนการพิมพ์

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ้ากัด
 / ร้านเจียบฮวด / ร้าน SP PRINT / 
ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส / บางแสน
การพิมพ์

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080140 10/8/2018

529 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 7 รายการ 9,889.00 9,889.00 เฉพาะเจาะจง บ.อิตัลมาร์(ประเทศไทย) จก.,เคมิ
เคิล เอ็กซ์เพรส,บริษัท เทลเน็ต 
เทคโนโลยี จ้ากัด

บ.อิตัลมาร์(ประเทศไทย) จก.,เคมิเคิล 
เอ็กซ์เพรส,บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี
 จ้ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080124 10/8/2018

530 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 8 รายการ 1,385.00 1,385.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080172 10/8/2018

531 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 8 รายการ 6,248.00 6,248.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยวิกตอร่ี เทรดด้ิง หจก.ไทยวิกตอร่ี เทรดด้ิง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080181 10/8/2018

532 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 91 รายการ 7,611.00 7,611.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080139 10/8/2018

533 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ- 15 รายการ 7,510.00 7,510.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านสยามการเกษตร  ร้านสยามการเกษตร ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080175 10/8/2018

หนา้ 44



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

534 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ-จ้านวน 6 รายการ 3,942.00 3,942.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080165 10/8/2018

535 เงินรับฝากเงินรายได้-วัสดุอ่ืนๆ-จ้านวน 32 รายการ 7,051.00 7,051.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเตียวฮวดเส็ง/ บ.นัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ้ากัด

ร้านเตียวฮวดเส็ง/ บ.นัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ้ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080152 10/8/2018

536 เงินรับฝากเงินรายได้-วัสดุอ่ืนๆ จ้านวน 17 รายการ 3,082.00 3,082.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080168 10/8/2018

537 เงินรับฝากเงินรายได้-วัสดุอ่ืนๆ จ้านวน 37 รายการ 9,867.00 9,867.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ ม.บูรพา/ นายสุรชัย 
หัตถกิจอุดม/ ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค/
 ร้านเจียบฮวด

ร้านสหกรณ์ ม.บูรพา/ นายสุรชัย 
หัตถกิจอุดม/ ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค/ 
ร้านเจียบฮวด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080159 10/8/2018

538 วัสดุอ่ืนๆ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน image art & design ร้าน image art & design ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080162 10/8/2018

539 วัสดุอ่ืน 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080169 10/8/2018

540 วัสดุอ่ืน 7,550.00 7,550.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080161 10/8/2018

541 วัสดุ 3,820.00 3,820.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ซายน์ติฟิค เคมีตอล ซัพพลาย หจก.ซายน์ติฟิค เคมีตอล ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080142 10/8/2018

542 วัสดุ 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Alidebaran Arts ร้าน Alidebaran Arts ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080164 10/8/2018

543 วัสดุอืน 9,490.00 9,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค/รัตนวดี ทีฆ
วงษ์

ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080166 10/8/2018

544 ขออนุมัติเช่าเต้นท์ จ้านวน 5 หลัง 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  เท่งเจียว นายสุเทพ  เท่งเจียว ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080158 10/8/2018

545 ขออนุมัติเช่าแอมป์ขยายเสียงและกีตาร์ไฟฟ้า 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิติวัฒน์  มาตคุปโยธร นายฐิติวัฒน์  มาตคุปโยธร ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080178 10/8/2018

546 ค่าจ้าง 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอสอาร์ซีมูฟ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอสอาร์ซีมูฟ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080032 14/8/2018

547 ขออนุมัติจ้างเหมาท้าความสะอาดและเก็บขยะ 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง แจ่มจันทร์ ฉกรรจ์ แจ่มจันทร์ ฉกรรจ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080199 14/8/2018

548 ขออนุมัติจ้างเหมาและบริการติดต้ังระบบไฟฟ้า 3 เฟส 
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร

6,210.00 6,210.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080193 14/8/2018

หนา้ 45



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

549 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา 12,305.00 12,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จ้ากัด บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080044 20/8/2018

550 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 19 รายการ 8,782.00 8,782.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน BANCOM SHOP, ร้าน ไพร
เวชค้าวัสดุ, ร้าน กฤษณ์ อีเล็กทริค, 
บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร์ร่ี จ้ากัด 
และ นายไพรเดช สุทธิเรือง

ร้าน BANCOM SHOP, ร้าน ไพรเวช
ค้าวัสดุ, ร้าน กฤษณ์ อีเล็กทริค, 
บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร์ร่ี จ้ากัด 
และ นายไพรเดช สุทธิเรือง

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080198 14/8/2018

551 วัสดุ 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.อะคริลิค (ชลบุรี) ร้าน ช.อะคริลิค (ชลบุรี) ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080187 14/8/2018

552 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 2 รายการ 16,347.00 16,347.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ้ากัด บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080033 14/8/2018

553 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 20 รายการ 7,131.00 7,131.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080188 14/8/2018

554 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 5 รายการ 2,270.00 2,270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080205 14/8/2018

555 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 6 รายการ 7,855.00 7,855.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080206 14/8/2018

556 ขออนุมัติซ้ือน้้าด่ืม 6 ถัง 210.00 210.00 เฉพาะเจาะจง น้้าด่ืมบ้านและสวน น้้าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080213 15/8/2018

557 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่าง ชนิดต้ังโต๊ะ 20,865.00 20,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตต้ิงเยนเนอรัลซัพ
พลาย จ้ากัด

บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตต้ิงเยนเนอรัลซัพ
พลาย จ้ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080047 21/8/2018

558 ขออนุมัติเงินรับฝากเงินรายได้ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีที เคมีคอล จ้ากัด บ.ซีที เคมีคอล จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080210 15/8/2018

559 วัสดุอ่ืน 3,049.50 3,049.50 เฉพาะเจาะจง เสียงศักด์ิบล็อค เสียงศักด์ิบล็อค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080215 15/8/2018

560 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 16,884.60 16,884.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ้ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080048 21/8/2018

561 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 15 รายการ 9,100.00 9,100.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080214 15/8/2018

หนา้ 46



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

562 ขออนุมัติเงินรับฝากเงินรายได้ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ้ากัด, บิวต้ี เฮาส์, บริษัท บัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี จ้ากัด, ไถ่เส็ง, บริษัท ซีที 
เคมีคอล จ้ากัด, บรัท อาร์ซีไอ แล็บ
สแกน จ้ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ้ากัด,
 บิวต้ี เฮาส์, บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอ
ร่ี จ้ากัด, ไถ่เส็ง, บริษัท ซีที เคมีคอล 
จ้ากัด, บรัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ้ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080209 15/8/2018

563 ขออนุมัติซ้ือคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ 13,803.00 13,803.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ้ากัด

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080049 21/8/2018

564 ขออนุมัติซ้ือเส้ือตรามหาวิทยาลัยบูรพา จ้านวน 15 ตัว 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080226 16/8/2018

565 ขออนุมัติซ่อมตู้อบลมร้อน 29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์โฟล แคลลิเบรช่ัน จ้ากัด บริษัท แอร์โฟล แคลลิเบรช่ัน จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080051 22/8/2018

566 ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน-Sp DNA Sequencing 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วอร์ด เมดิก ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วอร์ด เมดิก ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080221 16/8/2018

567 วัสดุอ่ืนๆ-จ้านวน 2 รายการ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080064 23/8/2018

568 วัสดุอ่ืนๆ-จ้านวน 3 รายการ 11,150.00 11,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080060 23/8/2018

569 ค่าจ้าง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080223 16/8/2018

570 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองช่ัง 19,474.00 19,474.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ้ากัด บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080068 23/8/2018

571 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ-หมึกเคร่ืองพิมพ์ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080255 17/8/2018

572 ค่าซ่อม 39,800.00 39,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080041 20/8/2018

573 Instantblue Protein 1 Liter 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง เอ็กซ์พีเดียน เอเชีย พีทีอี. แอลทีดี. เอ็กซ์พีเดียน เอเชีย พีทีอี. แอลทีดี. ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080236 17/8/2018

574 ขออนุมัติซ้ือ-14 รายการ 26,091.95 26,091.95 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไทยวิกตอร่ี เทรด
ด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไทยวิกตอร่ี เทรดด้ิง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080067 23/8/2018

575 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 20 รายการ 34,379.10 34,379.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ้ากัด บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080057 23/8/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

576 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ TLC ALMINIUM 20CM 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ้ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080230 17/8/2018

577 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 5 รายการ 3,112.63 3,112.63 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ้ากัด บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080227 17/8/2018

578 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ-11 รายการ 9,988.00 9,988.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าด่ืมบ้านและสวน, ร้านสยาม
การเกษตร, ร้านพนาวัน, ร้านพร้อม
พรรณเซอร์วิส

ร้านน้้าด่ืมบ้านและสวน, ร้านสยาม
การเกษตร, ร้านพนาวัน, ร้านพร้อม
พรรณเซอร์วิส

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080239 17/8/2018

579 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ-17 รายการ 37,940.06 37,940.06 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ซายน์ติฟิค  เคมี
คอล  ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ซายน์ติฟิค  เคมี
คอล  ซัพพลาย

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080055 22/8/2018

580 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ-9 รายการ 6,734.00 6,734.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณื มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ้ากัด, นางสาวแพรพรรณ สุทธิเรือง,
 บ.วีระมาศ การเกษตร จ้ากัด

ร้านสหกรณื มหาวิทยาลัยบูรพา จ้ากัด
, นางสาวแพรพรรณ สุทธิเรือง, บ.วี
ระมาศ การเกษตร จ้ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080257 17/8/2018

581 วัสดุอ่ืนๆ-ACRYL/BIS 5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ้ากัด บริษัท กิบไทย จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080244 17/8/2018

582 วัสดุอ่ืนๆ-ANTISEPTIC 95% COM 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ้ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080242 17/8/2018

583 วัสดุอ่ืนๆ-Adaptor เคร่ืองช่ัง 4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ้ากัด บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080245 17/8/2018

584 วัสดุอ่ืนๆ-YSI 116522 BATTERY COVER KIT 4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จ้ากัด บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080247 17/8/2018

585 วัสดุอ่ืนๆ-จ้านวน 10 รายการ 3,506.00 3,506.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ ม.บูรพา ร้านสหกรณ์ ม.บูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080229 17/8/2018

586 วัสดุอ่ืนๆ-จ้านวน 11 รายการ 9,809.00 9,809.00 เฉพาะเจาะจง ศ.ประภัสสร/ ไพรเวชค้าวัสดุ/ สุ
กัญญา จันเมือง/ บ.ลินเด้ จ้ากัด

ศ.ประภัสสร/ ไพรเวชค้าวัสดุ/ สุ
กัญญา จันเมือง/ บ.ลินเด้ จ้ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080231 17/8/2018

587 วัสดุอ่ืนๆ-จ้านวน 17 รายการ 39,069.98 39,069.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ้ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080063 23/8/2018

588 วัสดุอ่ืนๆ-จ้านวน 3 รายการ 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จ้ากัด บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080248 17/8/2018

589 วัสดุอ่ืนๆ-จ้านวน 3 รายการ 3,631.58 3,631.58 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส. ซายน์ อุปกรณ์
เคมี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080238 17/8/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

590 วัสดุอ่ืนๆ-จ้านวน 6 รายการ 8,130.00 8,130.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080237 17/8/2018

591 วัสดุอ่ืนๆ-จ้านวน 7 รายการ 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร ร้านท้ายตลาดการเกษตร ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080233 17/8/2018

592 วัสดุอ่ืน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพรภินันท์  นิธิโรจน์ชลิตา นางพรภินันท์  นิธิโรจน์ชลิตา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080228 17/8/2018

593 ค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา-เคร่ือง YSI 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จ้ากัด บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080076 27/8/2018

594 ค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา-เคร่ืองSpectrophotometer 40,660.00 40,660.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อุปกรณ์และเคมี
วิจัย

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อุปกรณ์และเคมีวิจัย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080075 27/8/2018

595 ค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา-เคร่ืองกรองน้้า 11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จ้ากัด บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080074 27/8/2018

596 ขออนุมัติเปล่ียนเซนเซอร์เคร่ืองปรับอากาศ 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รังษีอีเล็คทริค จ้ากัด บริษัท รังษีอีเล็คทริค จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080043 20/8/2018

597 ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน 65,395.00 65,395.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080054 22/8/2018

598 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ้ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080235 17/8/2018

599 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 6,890.80 6,890.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ้ากัด บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080279 20/8/2018

600 ขออนุมัติซ้ือ 20,100.00 20,100.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080065 23/8/2018

601 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080286 20/8/2018

602 ขออนุมัติจ้าง 30,250.00 30,250.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080066 23/8/2018

603 ขออนุมัติจ้างซักผ้าเช็ดมือ (ส้าหรับการเรียนปฏิบัติการ) 806.00 806.00 เฉพาะเจาะจง นางนวพร พงษ์ไพโรจน์ นางนวพร พงษ์ไพโรจน์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080276 20/8/2018

604 ขออนุมัติจ้างตัดชุดสูทผู้บริหารจ้านวน 17 ชุด 44,200.00 44,200.00 เฉพาะเจาะจง นายศักด์ิประชา มณีเรือง นายศักด์ิประชา มณีเรือง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080040 20/8/2018

หนา้ 49



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

605 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 2 รายการ 8,795.00 8,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080280 20/8/2018

606 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 15 รายการ 83,748.90 83,748.90 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไทยวิกตอร่ี เทรด
ด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไทยวิกตอร่ี เทรดด้ิง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080056 23/8/2018

607 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ- สารเคมี 3 รายการ 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ้ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080058 23/8/2018

608 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-วัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี 14 
รายการ

42,141.95 42,141.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ้ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080062 23/8/2018

609 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-สารเคมี 2 รายการ 11,449.00 11,449.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ้ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080059 23/8/2018

610 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-สารเคมี 3 รายการ 3,894.80 3,894.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ้ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080285 20/8/2018

611 ขออนุมัติซ้ือสารเคมี 2 รายการ 3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ้ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080282 20/8/2018

612 ขอซ้ือวัสดุ 18 รายการ 4,497.00 4,497.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ArduinoChonburi ร้าน ArduinoChonburi ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080284 20/8/2018

613 ขออนุมัติจ้าง 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางพรภินันท์  นิธิโรจน์ชลิตา นางพรภินันท์  นิธิโรจน์ชลิตา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080291 21/8/2018

614 ขออนุมัติซ้ือ 5,720.00 5,720.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พร้ิน วินเทค พร้ิน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080290 21/8/2018

615 ขออนุมัติซ้ือกล้องวงจรปิด 1 ระบบ และ จอภาพ ขนาด
 18.5 น้ิว พร้อมขาแขวน

133,215.00 133,215.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอเดียอีส ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอเดียอีส ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080050 21/8/2018

616 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080294 21/8/2018

617 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 13,867.20 13,867.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จ้ากัด บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080053 23/8/2018

618 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 1,177.00 1,177.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ้ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080324 22/8/2018

619 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 16,670.60 16,670.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วอร์ด เมดิก ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วอร์ด เมดิก ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080052 23/8/2018

หนา้ 50



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

620 ขออนุมัติซ้ือ 9,899.00 9,899.00 เฉพาะเจาะจง สดใส ก๊อปป้ี, ร้านไถ่เส็ง, ปริญญาโฟ
โต้ดิจิตอล, ,ร้านไพรเวชค้าวัสดุ, นาย
กิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์,สมศักด์ิ ปัน
ดี, SP Print, บริษัทบัณฑิตสเตชัน
เนอร่ี จ้ากัด

สดใส ก๊อปป้ี, ร้านไถ่เส็ง, ปริญญาโฟ
โต้ดิจิตอล, ,ร้านไพรเวชค้าวัสดุ, นาย
กิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์,สมศักด์ิ ปันดี,
 SP Print, บริษัทบัณฑิตสเตชันเนอร่ี 
จ้ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080313 22/8/2018

621 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ-14 รายการ 34,711.87 34,711.87 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไทยวิกตอร่ี เทรด
ด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไทยวิกตอร่ี เทรดด้ิง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080069 23/8/2018

622 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ 5,981.30 5,981.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จ้ากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080321 22/8/2018

623 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ 5,842.20 5,842.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิช่ัน ไซแอนติฟิค จ้ากัด บริษัท โปรวิช่ัน ไซแอนติฟิค จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080319 22/8/2018

624 ขอซ้ือแม่เหล็กถาวรนีโอไดเมียมไอออนโบรอน 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีทีซัน จ้ากัด บริษัท วีทีซัน จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080072 27/8/2018

625 ขออนุมัติซ้ือ 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลับบูรพา ร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลับบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080351 23/8/2018

626 ขออนุมัติซ้ือ 45,197.00 45,197.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ชลบุรี ว.พานิช ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080080 28/8/2018

627 วัสุอ่ืน 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080349 23/8/2018

628 ค่าซ่อมกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน 41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คาร์ล ไซส์ส จ้ากัด บริษัท คาร์ล ไซส์ส จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080079 28/8/2018

629 ค่าจ้างเหมาบริการ 61,979.32 61,979.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียร่ิง จ้ากัด บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียร่ิง จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080073 27/8/2018

630 วัสดุอ่ืน 4,849.00 4,849.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอดไวท์ ไอที อิฟินิท บจก.แอดไวท์ ไอที อิฟินิท ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080348 23/8/2018

631 ค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา-เคร่ืองช่ัง 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูรพา ซายน์ จ้ากัด บริษัท บูรพา ซายน์ จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080083 29/8/2018

632 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ 3 รายการ 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080071 24/8/2018

หนา้ 51



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

633 วัสดุ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080368 27/8/2018

634 ขออนุมัติซ้ือเก้าอ้ีปฏิบัติการ จ้านวน 14 ตัว 17,976.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์
 จ้ากัด

บริษัท เมเจอร์ ไซแอนติฟิก โปรดักส์ 
จ้ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080078 27/8/2018

635 วัสดุอ่ืน 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080082 29/8/2018

636 วัสดุอ่ืน 7,620.00 7,620.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080367 27/8/2018

637 ขออนุมัติซ้ือสารเคมี 2 รายการ 6,548.40 6,548.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ้ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080398 28/8/2018

638 ขออนุมัติซ้ือ Electrolyte KCI-3mol 250 ml 1,300.05 1,300.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จ้ากัด บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080399 28/8/2018

639 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จ้านวน 2 เคร่ือง 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ้ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ้ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080081 29/8/2018

640 กระดาษ 87,740.00 87,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061090001 3/9/2018

641 ขออนุมัติซ้ืออ่างควบคุมอุณหภูมิ จ้านวน 4 ชุด 168,000.00 168,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ้ากัด บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061080084 30/8/2018

642 วัสดุอ่ืน 3,009.91 3,009.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ้ากัด บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080428 30/8/2018

643 วัสดุ 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟร์ยู จ้ากัด บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟร์ยู จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061090004 3/9/2018

644 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080441 30/8/2018

645 ซ่อมพ้ืนลิฟท์ 27,400.00 27,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จ้าปาบุรี นายสมชาย จ้าปาบุรี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061090003 3/9/2018

646 ซ่อมกล้องถ่ายวีดีโอ 3,103.00 3,103.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080436 30/8/2018

647 ค่าว่อมเคร่ืองปรับอากาศ 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080433 30/8/2018

หนา้ 52



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

648 วัสดุอ่ืน 36,594.00 36,594.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061090005 3/9/2018

649 วัสดุอ่ืน 8,774.00 8,774.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061080439 30/8/2018

650 วัสดุอ่ืน 32,003.00 32,003.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061090002 3/9/2018

651 ขอจัดซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์

1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อัมรินทร์เซรามิคส์คอร์
ปอเรช่ัน จ้ากัด

บริษัท อัมรินทร์เซรามิคส์คอร์ปอเรช่ัน
 จ้ากัด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080011 2/8/2018

652 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความ
จงรักภักดี วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระราชินี

1,476.00 1,476.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรอบไทย , ร้านเก้ือกูล , ร้าน
จานชาม บางแสน, หจก.ชลบรี ว.
พานิช

ร้านกรอบไทย , ร้านเก้ือกูล , ร้าน
จานชาม บางแสน, หจก.ชลบรี ว.
พานิช

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080019 6/8/2018

653 ขอจัดซ้ือวัสดุในการจัดท้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ในหัวข้อ การข้ึนรูปแก้ว เบ้ืองต้น

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนราวิชญ์  ระโยธี , นายพิทยา 
ศรีจ้าลอง

นายนราวิชญ์  ระโยธี , นายพิทยา ศรี
จ้าลอง

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080046 6/8/2018

654 ขอจัดซ้ือน้้ามัน ประจ้าเดือน สิงหาคม 2561 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจากกรี
นเนท จ้ากด

หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจากกรี
นเนท จ้ากด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080047 6/8/2018

655 ขอจัดจ้างติดต้ังโคมไฟ สาขากราฟิกอาร์ตและมีเดีย 49,860.00 49,860.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ้านงค์ นางสาวสุมารี เน่ืองจ้านงค์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080048 10/8/2018

656 ขอจัดของท่ีระลึก ในการจัดท้าโครงการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะประจ้าปี
การศึกษา 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวนิดา ร้านวนิดา เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080051 14/8/2018

657 ขอจัดจ้างเหมาบริการท้าความสะอาดห้องพักรับรอง
คณะศิลปกรรมศาสตร์

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080052 14/8/2018

658 ขอจัดซัือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท้าดครงการตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพ

3,314.00 3,314.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080050 14/8/2018

659 ขอจัดจ้างเหมาท้าความสะอาดห้องพักรับรองของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 228

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080049 15/8/2018

660 ขอจัดจ้างเหมาบริการจัดท้าเคร่ืองบวงสรวงและค่า
บายศรีต้น  ในการจัดท้าโครงการไหว้ครูศิลปะ ประจ้าปี
การศึกษา 2561

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญตา  สุดเสน่ห์ นางสาวขวัญตา  สุดเสน่ห์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080057 17/8/2018

หนา้ 53



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

661 ขอจัดจ้างวงป่ีพาทย์  ในการจัดท้าโครงการไหว้ครูศิลปะ
 ประจ้าปีการศึกษา 2561

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ  การะกิจ นายณัฐวุฒิ  การะกิจ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080055 17/8/2018

662 ขอจัดจ้างท้า backdrop ในการจัดท้าโครงแลกเปล่ียน
วัฒนธรรมสมบัติล้้าค่าวัฒนธรรมจีน

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080064 17/8/2018

663 ขอจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานท่ี ในการจัดท้าโครงการ
ไหว้ครูศิลปะ ประจ้าปีการ  2561

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมนพันธ์  สัจจาสัย นางสาวมนพันธ์  สัจจาสัย เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080058 17/8/2018

664 ขอจัดจ้างค่าเจ้าพิธี ในการจัดท้าโครงการไหว้ครูศิลปะ 
ประจ้าปี 2561

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล นายสมบัติ  วงศ์อัศวนฤมล เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080056 17/8/2018

665 ขอจัดจ้างซ่อมเตาเผาเซรามิกส์ ไฟฟ้า 45,475.00 45,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีมเทค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 
จ้ากัด

บริษัท ทีมเทค แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง 
จ้ากัด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080065 22/8/2018

666 ขอจัดจ้างท้าป้าย ในการจัดท้าโครงการจัดแสดงผลงาน
นิสิตในพ้ืนท่ีส่วนงานออกแบบสร้างสรรค์ ศูนย์การค้า 
Central world

3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค  ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค  ฤทธ์ิรุ่งอรุณ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080084 22/8/2018

667 ขอจัดจ้างท้าป้ายประชาสัมพันธ์ ในโครงการไหว้ครู
ศิลปะ ประจ้าปี 2561

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080068 22/8/2018

668 ขอจัดจ้างท้าป้ายประชาสัมพันธ์ในการจัดท้าโครงการ
เปิดบ้านศิลปกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ส้าหรับ
เยาวชน คร้ังท่ี 6

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080071 22/8/2018

669 ขอจ้างปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ สาขาเซรามิกส์ 55,929.46 55,929.46 เฉพาะเจาะจง นายธีรชัย กิตติอังกูล นายธีรชัย กิตติอังกูล เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080066 22/8/2018

670 ขอจ้างซ่อมระบบไม้ก้ันรถ เข้า-ออก คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ สแควร์ จ้ากัด บริษัท เอ สแควร์ จ้ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080081 22/8/2018

671 ขอจัดซ้ือหมึก เพ่ือใช้ในการจัดท้างานและจัดท้าเอกสาร
ในการเรียนการสอนสาขาจิตรกรรม

12,198.00 12,198.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.ดี ริช จ้ากัด บริษัท เอส.เค.ดี ริช จ้ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080070 22/8/2018

672 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการประกอบการเรียนการสอนใน
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

28,700.00 28,700.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยพร เวชไพรัตน์ นายชัยพร เวชไพรัตน์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080077 22/8/2018

673 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท้าโครงการเปิดบ้าน
ศิลปกรรมและศิลปกรรมศาสตร์ส้าหรับเยาวชน คร้ังท่ี 6

3,619.00 3,619.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไม้แดง คาเฟ่,ร้านจานชาม บาง
แสน, ร้านเซอร์ไพรส์ ไอเดีย,บริษัท 
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด, นาย
ไพรินทร์ จันทรแม้น

ร้านไม้แดง คาเฟ่,ร้านจานชาม บาง
แสน, ร้านเซอร์ไพรส์ ไอเดีย,บริษัท 
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด, นาย
ไพรินทร์ จันทรแม้น

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080072 22/8/2018

หนา้ 54



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

674 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการประกอบการเรียนการสอนใน
สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

11,500.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยลดา อนุรัตน์บดี นางสาวยลดา อนุรัตน์บดี เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080078 22/8/2018

675 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการประกอบการเรียนการสอนใน
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

9,633.00 9,633.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจ๋า , ร้าน Copy Plus, ร้าน 
SP Print, บริษัทบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี
 จ้ากัด, ร้านบัณฑิตเอกสาร, บริษัท 
เอเชีย บุ๊คส์ จ้ากัด, ร้าน ปรีชาโลหะ
การ

ร้านป้ายจ๋า , ร้าน Copy Plus, ร้าน 
SP Print, บริษัทบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ้ากัด, ร้านบัณฑิตเอกสาร, บริษัท 
เอเชีย บุ๊คส์ จ้ากัด, ร้าน ปรีชาโลหะ
การ

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080079 22/8/2018

676 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท้าโครงการเปิดบ้าน
ศิลปกรรมและศิลปกรรมศาสตร์ ส้าหรับเยาวชน คร้ังท่ี 6

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกรกมล  เสริมศรี นางกรกมล  เสริมศรี เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080083 22/8/2018

677 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท้างานในคณะศิลปกรรม
ศาสตร์

21,828.00 21,828.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน  เอส.เค.ฮาร์ดแวร์ ร้าน  เอส.เค.ฮาร์ดแวร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080074 22/8/2018

678 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทยา  ศรีจ้าลอง นายพิทยา  ศรีจ้าลอง เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080080 22/8/2018

679 ขอจัดซ้ือกระดาษเพ่ือใช้ในการจัดท้างานในสาขานิเทศ
ศิลป์ จ้านวน  14,766 บาท สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
จ้านวน 9,844 บาท  สาขาบัณฑิต 2,461 บาท

27,071.00 27,071.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ้ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ้ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080082 22/8/2018

680 ขอจัดซ้ือดินเพ่ือใช้ในการจัดท้าโครงการเปิดบ้าน
ศิลปกรรมและศิลปกรรมศาสตร์ส้าหรับเยาวชน คร้ังท่ี  6

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญฤทธ์ิ  ศรีอุไร นายบุญฤทธ์ิ  ศรีอุไร เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080069 22/8/2018

681 ขอจัดซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ในการจัดเตรียมการเรียนการสอน
ในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา วัฒนากิจจาผล นายปรีชา วัฒนากิจจาผล เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080076 22/8/2018

682 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
นิเทศศิลป์

2,821.00 2,821.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080067 22/8/2018

683 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

14,298.00 14,298.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080095 27/8/2018

684 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท้าโครงการสร้างเสริม
ประสบการณ์งานสร้างสรรค์แก่เยาวชนไทยในภาค
ตะวันออก

24,755.00 24,755.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ดี.พี.เค. แมชชีน
เนอร่ี แอนด์ สตีลเวิร์ค

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ดี.พี.เค. แมชชีน
เนอร่ี แอนด์ สตีลเวิร์ค

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080097 27/8/2018

หนา้ 55



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

685 ขอจัดจ้างเหมาบริการติดต้ังระบบไฟหน้าห้องเรียน  204
 และห้องพักอาจารย์ สาขาออกแบบผลิภภัณฑ์

45,980.00 45,980.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ้านงค์ นางสาวสุมารี เน่ืองจ้านงค์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก้าหนดในราคากลาง

PR0800061080096 27/8/2018

686 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษ A4 2,594.75 2,594.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ้ากัด (2,594.75 บาท)

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ้ากัด (2,594.75 บาท)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0803061080008 7/8/2018

687 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองโปรเจคเตอร์Epson X-14 เลข
560700801000196

10,165.00 10,165.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค (10,165 บาท) นิวทาวน์ เทคนิค (10,165 บาท) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0803061080007 7/8/2018

688 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ FX C1110B HP 
LaserJET 2200 , เคร่ืองถ่ายเอกสาร Kyocera 
FS1128DN

12,100.00 12,100.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส (12,100 
บาท)

ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส (12,100 
บาท)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0803061080009 8/8/2018

689 ขอเสนอค่าเช่ารถตู้ รับ-ส่ง อาจารย์และนิสิตทุนโครงการ
 สควค. รุ่น 4 เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศ วันท่ี 6-7 ส.ค. 61
 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ มีความช้านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061080004 1/8/2561

690 ขอเสนอซ้ือวัสดุ ส้าหรับติดต้ัง ซ่อมแซม เดินสายไฟ ใน
โครงการค่ายอุตสาหกรรมอาสาพัฒนาเพ่ือน้อง ระหว่าง
วันท่ี 3-4 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดเตาปูน จ.ชลบุรี

31,747.00        31,747.00 เฉพาะเจาะจง บจก.กิจไพศาล ไลท์ต้ิง บจก.กิจไพศาล ไลท์ต้ิง สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061080005 2/8/2561

691 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ ส้าหรับใช้พิมพ์เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และเอกสารราชการต่าง ๆ 
ภายในภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์

19,650.00        19,650.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061080006 2/8/2561

692 ขอเสนอซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Harddisk ส้าหรับ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพ่ือใช้บันทึกข้อมูลส้าหรับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค ของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

2,500.00          2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061080009 2/8/2561

หนา้ 56



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

693 ขอเสนอซ้ือหมีกพิมพ์ HP เพ่ือใช้พิมพ์เอกสารราชการ
ต่าง ๆ ปล๊ักไฟฟ้า ให้บริการนิสิตยืมเสียบโน๊ตบุ๊ค 
สายสัญญาณ HDMI ใช้เช่ือมต่อสัญญาณภาพ เสียงจาก
คอมไปโปรเจ็คเตอร์

8,750.00          8,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061080012 2/8/2561

694 ขอเสนอค่าถ่ายเอกสารประกอบการอบรม แจก
ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมระบบการจัดท้าและ
บริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (i-Thesis) คร้ังท่ี 2 วันท่ี 4 
สิงหาคม 2561

292.50            292.50 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์ นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์ มีความช้านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061080011 2/8/2561

695 ขอเสนอซ้ือหมึกเคร่ืองโทรสาร Panasonic 
KX-MB2085 เพ่ือรับส่งโทรสารให้แก่คณาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ีและนิสิต และส้าเนาเอกสารราชการต่าง ๆ 
ของภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์

3,745.00          3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061080014 2/8/2561

696 ขอเสนอซ้ือไมโครโฟน ส่ือสารให้ได้ยินชัดเจนส้าหรับการ
เรียนการสอนในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์

24,075.00        24,075.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ราคา
เหมาะสม อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061080013 2/8/2561

697 ขอเสนอซ้ือน้้าด่ืม ส้าหรับให้บริการคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี
 และนิสิต ท่ีมาใช้บริการของฝ่ายบริการการศึกษา 
คณะศึกาษาศาสตร์ ม.บูรพา

350.00            350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าด่ืมบ้านและสวน ร้านน้้าด่ืมบ้านและสวน สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061080015 3/8/2561

698 ขอเสนอซ้ือเมาส์คอมพิวเตอร์ Optical USB Dell 
เน่ืองจากของเดิมช้ารุดไม่สามารถใช้งานได้ จ้าเป็นต้อง
ซ้ือเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ ของภาควิชาบัณฑิตศึกษา
นานาชาติฯ

856.00            856.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061080018 3/8/2561

699 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ภาควิชาบัณฑิตศึกษา
นานาชาติฯ เน่ืองจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ไม่
สามารถใช้งานได้ จ้าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้
ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์ 551500301000258)

2,800.00          2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061080017 3/8/2561

หนา้ 57



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

700 ขอเสนอจ้างเปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ืองและเปล่ียนหม้อน้้า 
รถตู้ นง 625 ชลบุรี เน่ืองจากถึงก้าหนดระยะเวลา
เปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ือง และพบว่าหม้อน้้าและหม้อพัก
น้้าหล่อเย็นเป็นสนิม ท้าใหเกิดการอุดตันของหม้อน้้า

18,960.00        18,960.00 เฉพาะเจาะจง จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จิรโรจน์แอร์ แอนด์ เซอร์วิส มีความช้านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061080016 3/8/2561

701 ขอเสนอราคาค่าเช่ารถตู้ เพ่ือใช้รับ-ส่งวิทยากร มา
บรรยายในโครงการการพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือ
ราชการและหนังสือโต้ตอบฯ ในวันท่ี 9 ส.ค. 61 ณ ห้อง
ประชุม 206 คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา

3,100.00          3,100.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ มีความช้านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061080036 8/8/2561

702 ขอเสนอซ้ือวัสดุส้านักงานคงคลัง เน่ืองจากวัสดุคงคลัง
หมด จ้าเป็นต้องซ้ือเพ่ือส้าหรับให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในคณะศึกษาศาสตร์ เบิกใช้

13,480.00        13,480.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061080040 9/8/2561

703 ขอเสนอซ้ือกระดาษสี A4 80g ส้าหรับใช้ปร้ินเอกสาร
สามมิติ ของฝ่ายการเงิน และฝ่ายพัสดุ ของคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061080042 9/8/2561

704 ขออนุมัติซ้ือเสาก้ันทางเดิน ส้าหรับใช้จัดแถวเข้าคิวเพ่ือ
ความเป็นระเบียบ ก้ันทางเดิน ในการจัดงานเลือกต้ัง 
และงานต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

26,300.02        26,300.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061080041 9/8/2561

705 ขอเสนอราคาซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์สี HP เน่ืองจากหมึก
พิมพ์หมด ส้าหรับใช้พิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ และ
เอกสารราชการอ่ืน ๆ ในส้านักงานคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

15,200.00        15,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061080045 10/8/2561

706 ขอเสนอจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้อง QS1-306A 
งานบริการการศึกษา เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศไม่ท้า
ความเย็น มอเตอร์คอยล์ร้อนเสีย จ้าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้
ใช้งานได้ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์ 5301014010051)

1,926.00          1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ้ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ้ากัด มีความช้านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061080044 10/8/2561

หนา้ 58



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

707 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ HP Laserjet M506dn เพ่ือ
ส้าหรับพิมพ์เอกสารราชการต่าง ๆ ภายในฝ่าย
บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา

27,900.00        27,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061080076 14/8/2561

708 ขอเสนอซ้ือกระดาษ A4 80g เพ่ือส้าหรับให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา เบิกใช้ใน
หน่วยงานเพ่ือถ่ายเอกสาร และปร้ินเอกสารราชการ
ต่าง ๆ

67,200.00        67,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ้ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ้ากัด สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO0900061080001 14/8/2561

709 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera TK174 เพ่ือใช้
จัดพิมพ์เอกสารราชการต่าง ๆ ภายในส้านักงานคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

62,000.00        62,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO0900061080002 14/8/2561

710 ขอเสนอซ่อมบ้ารุงเคร่ืองปรับอากาศ ช้ัน 1-5 อาคาร 
QS1 คณะศึกษาศาสตร์ หลังจากท้าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศแล้วพบว่ามีเคร่ืองปรับอากาศไม่เย็น 
มีน้้าหยด comperssor เสีย รีโมทแอร์เสีย จ้าเป็นต้อง
ซ่อมให้ใช้งานได้

99,584.90        99,584.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ้ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ้ากัด มีความช้านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PO0900061080003 15/8/2561

711 ขอเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปรายงานผล
โครงการ เพ่ือใช้น้าเสนอผลการด้าเนินโครงการการ
เสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ
 ระยะท่ี 4 วันท่ี 27 ส.ค. 61

10,000.00        10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาสนา ชอบช่ืน นางสาววาสนา ชอบช่ืน มีความช้านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061080093 20/8/2561

712 ขอเสนอจัดท้าวารสารศึกษาศาสตร์ ปีท่ี 29 ฉบับท่ี 2 
เดือน พ.ค.-ส.ค. 61 เพ่ือเผยแพร่ให้บุคคลท่ัวไป และใช้
ประโยชน์ทางวิชาการ

37,236.00        37,236.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ้ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ้ากัด มีความช้านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061080097 20/8/2561

713 ขออนุมัติจ้างท้าส่ือวิดิทัศน์ เพ่ือใช้น้าเสนอผลการด้าเนิน
โครงการการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
เชิงวิชาชีพฯ ระยะท่ี 4 วันท่ี 27 ส.ค. 61

20,000.00        20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ โกปลด นายณรงค์ โกปลด มีความช้านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061080094 20/8/2561

714 ขอเสนอจ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรม เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ประกอบในการอบรม ในโครงการสร้าง
เสริมทักษะการส่ือสารและทักษะทางสังคมเพ่ืออนาคต

1,000.00          1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์ นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์ มีความช้านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061080092 20/8/2561

หนา้ 59



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

715 ขอเสนอค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เพ่ือใช้เป็นเอกสาร
ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ
ศึกษาศาสตร์ ประจ้าปีการศึกษา 2560 ส้าหรับส่งให้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ และมหาวิทยาลัยบูรพา

3,100.00          3,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสดใส ก๊อบป้ี ร้านสดใส ก๊อบป้ี มีความช้านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061080096 20/8/2561

716 ขอเสนอค่าถ่ายเอกสาร และเข้าเล่มสรุปผล เพ่ือใช้ใน
การประเมินและน้าเสนอผลการด้าเนินโครงการการ
เสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ
 ระยะท่ี 4 วันท่ี 27 ส.ค. 61

16,000.00        16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์ นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์ มีความช้านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061080095 20/8/2561

717 ขอเสนอซ่อมห้องน้้าอาจารย์ชาย ช้ัน 1 ฝ่ังทิศเหนือ 
คณะศึกษาศาสตร์ เน่ืองจากพ้ืนเพดานปูนได้แตกออกมา
เป็นแผ่นขนาดใหญ่ ท้าให้ฝ้าเพดาน อ่างล้างหน้าและพ้ืน
ห้องน้้าแตกช้ารุด จ้าเป็นต้องซ่อมให้ใช้งานได้ตามปกติ

46,545.00        46,545.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ้ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ้ากัด มีความช้านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061080102 21/8/2561

718 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ ส้าหรับใช้ในการจัดเตรียมน้าเสนอ
ผลงานการด้าเนินโครงการการเสริมสร้างกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ ระยะท่ี 4 วันท่ี 27 
ส.ค. 61

13,860.00        13,860.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061080108 21/8/2561

719 ขออนุมัติท้าป้ายไวนิลและสต๊ิกเกอร์ เพ่ือใช้ในการ
จัดเตรียมน้าเสนอผลงานการด้าเนินโครงการการ
เสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ
 ระยะท่ี 4 วันท่ี 27 ส.ค. 61

1,251.90          1,251.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ้ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ้ากัด มีความช้านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061080107 21/8/2561

720 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ เคร่ืองฉาย
โปรเจคเตอร์เสีย เน่ืองจากหลอดแตกเพราะหมดอายุการ
ใช้งาน ของห้องเรียน QS1-305 และห้องเรียน 
QS1-403B จ้าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้งานได้ตามปกติ

19,000.00        19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด มีความช้านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061080114 22/8/2561

หนา้ 60



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

721 ขอเสนอท้าคู่มือ PLC และเกียรติบัตร พร้อมกรอบไม้ 
เพ่ือมอบให้กับโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการการเสริมสร้าง
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพฯ ระยะท่ี 4
 วันท่ี 27 ส.ค. 61

27,747.78        27,747.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ้ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ้ากัด มีความช้านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061080115 22/8/2561

722 ขอเสนอค่าเช่ารถตู้ เพ่ือน้านิสิตและอาจารย์สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาโท เดินทางไป
ศึกษาดูงานโครงการตามแนวพระราชด้าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันท่ี 27 ส.ค.61

3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ มีความช้านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061080116 22/8/2561

723 ขอเสนอค่าถ่ายเอกสาร เพ่ือส้าเนาเอกสารแจกผู้เข้ารับ
การอบรม โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัย 
บทความวิชาการ เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในวันท่ี 
25 ส.ค. 61

250.00            250.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์ นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์ มีความช้านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061080113 22/8/2561

724 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองส้ารองไฟ ห้องส้านักงานคณบดีช้ัน 2
 คณะศึกษาศาสตร์ เน่ืองจากเก็บไฟไม่อยู่ ในหน่วยงานมี
ไฟตกและไฟดับบ่อย จะมีผลกับคอมพิวเตอร์ 
จ้าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ

2,400.00          2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด มีความช้านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061080125 27/8/2561

725 ขอเสนอซ้ือน้้าด่ืม เพ่ือให้บริการส้าหรับคณาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนิสิต ท่ีเข้าติดต่องานบริการการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์

350.00            350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้้าด่ืมบ้านและสวน ร้านน้้าด่ืมบ้านและสวน สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061080126 27/8/2561

726 ขอเสนอท้าป้ายไวนิลและโฟมบอร์ดติดสต๊ิกเกอร์ข้อความ
 ใช้เพ่ือจัดเตรียมและตกแต่งสถานท่ีในการจัดโครงการ
ปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร เร่ืองสังคมใหม่ ศึกษาศาสตร์
ใหม่ การบริหารการศึกษาใหม่ ในวันศุกร์ท่ี 31 ส.ค. 61

4,333.50          4,333.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ้ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ้ากัด มีความช้านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061080156 29/8/2561

727 ขอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศระบบซิลเลอร์ เพ่ือใช้ในการ
ให้บริการแก่ผู้ท่ีมาใช้บริการภายในอาคารหอประชุม
ธ้ารงฯ

37,717.50 37,717.50 เฉพาะเจาะจง หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์
เซอร์วิส

หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์
เซอร์วิส

ราคา PO0206061080010 6/8/2561

728 ขอจ้างซ่อมแซมรถสวัสดิการ๑๐ ขอเช็คระบบเบรค 
เพลา เน่ืองจากเวลาเบรครถฝืด

685.87 685.87 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ้ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ้ากัด ราคา PR0206061080075 5/8/2561

หนา้ 61



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

729 ขอซ้ือรีโมทเคร่ืองปรับอากาศเพ่ือทดแทนของเดิมท่ีช้ารุด 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PR0206061080086 5/8/2561

730 ขอซ่อมแซมรถสวัสดิการ ๑๗ เน่ืองจากขอเปล่ียนไฟ
เล้ียวด้านซ้าย เปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ือง น้้ามันเกียร์ น้้ามัน
เพาเวอร์ น้้ามันเบรค น้้ามันเฟืองท้าย อัดจารบีรอบคัน 
และเปล่ียนไฟสุ้มล้อหลัง

10,573.74 10,573.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ้ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ้ากัด ราคา PO0206061080026 12/8/2561

731 ขอซ่อมแซมรถสวัสดิการ ๘ เน่ืองจากขอเช็คระบบเบรค
 คลัทซ์ เช็คหม้อลมเบรค ท้าตัวล็อคเบาะ และเปล่ียนไฟ
เล้ียว

18,607.30 18,607.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ้ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ้ากัด ราคา PO0206061080027 12/8/2561

732 ขอซ่อมแซมรถอีแต๋น หมายเลข๑ เน่ืองจากเกียร์ถอย
หลังค้างไม่สามารถขับเคล่ือนย้ายรถได้

6,045.50 6,045.50 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206061080069 5/8/2561

733 ขอซ่อมแซมรถอีแต๋น หมายเลข๔ เน่ืองจากขอซ่อมแป๊ป
เบรคล้อหลังด้านซ้าย-น้้ามันเบรคร่ัว สายพานเคร่ืองยนต์
เส่ือมสภาพการใช้งานใกล้ขาดช้ารุด

8,078.50 8,078.50 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206061080070 5/8/2561

734 ขอซ้ือฝาชักโครกเพ่ือใช้ซ่อมแซมชักโครกห้องน้้าชายช้ัน
๗ส้านักงานอธิการบดี

406.60 406.60 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061080085 5/8/2561

735 ขอซ้ือน้้ามันส้าหรับเติมน้้ามันรถกระเช้าไฟฟ้า รถ
แทรกเตอร์ รถอีแต๋นเบอร์1-4 รถจักรยานยนต์ท้ังหมด 
เคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองตัดไม้ และเคร่ืองพ่นยา

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคา PR0206061080066 5/8/2561

736 ขอจ้างซ่อมแซมรถสวัสดิการ๑๘ ขอเปล่ียนถ่าย
น้้ามันเคร่ือง น้้ามันเกียร์ น้้ามันเฟืองท้าย เช็คระบบ
เบรคท้ัง๔ล้อ เปล่ียนผ้าเบรค อัดจารบี ช่วงล่าง เช็คกร่ิง
เสียง เปล่ียนข้ัวแบตเตอร่ี และเปล่ียนไดร์สตาร์ท

10,381.14 10,381.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ้ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ้ากัด ราคา PO0206061080025 12/8/2561

737 ขอจ้างซ่อมแซมรถสวัสดิการ๑๓ เน่ืองจากขอเปล่ียน
ถ่ายน้้ามันเคร่ือง น้้ามันเกียร์ น้้ามันเฟืองท้าย เปล่ียน
กรองอากาศ กรองน้้ามันเคร่ือง ครบก้าหนดระยะเวลา 
เปล่ียนผ้าเบรค และเช็คระบบเบรคท้ัง๔ล้อ

5,748.04 5,748.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ้ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ้ากัด ราคา PR0206061080076 5/8/2561

หนา้ 62



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

738 ขอจ้างซ่อมบ้ารุงลิฟต์ อาคาร50ปี ศาสตราจารย์ประยูรฯ
 เพ่ือใช้ในการให้บริการแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร และ
อ่ืนๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

14,252.40 14,252.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน่ จ้ากัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จ้ากัด (มหาชน) ราคา PO0206061080030 12/8/2561

739 ขอซ้ือวัสดุงานสาธารณูปโภค ช่างประปา เพ่ือใช้ในการ
ซ่อมแซมก๊อกน้้าหน้ามหาวิทยาลัยและช้ัน๑อาคารธ้ารง 
บัวศรี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

577.80 577.80 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061080079 5/8/2561

740 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 40-0964 ชลบุรี เน่ืองจาก
ขอเปล่ียนไฟขอทาง จ้านวน ๓ ชุด

14,766.00 14,766.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ้ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ้ากัด ราคา PO0206061080031 12/8/2561

741 ขอซ่อมเคร่ืองเติมอากาศบนผิวน้้า สวนนันทนาการ 6,440.00 6,440.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PR0206061080081 5/8/2561

742 ขอจ้างซ่อมแซมรถสวัสดิการ๙ เน่ืองจากขอเปล่ียน
น้้ามันเคร่ือง น้้ามันเกียร์ น้้ามันเฟืองท้าย น้้ามัน
พวงมาลัยเพาเวอร์ น้้าหล่อเย็น เช็คเคร่ืองยนต์ ระบบไฟ
 และระบบเบรค

35,211.56 35,211.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ้ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ้ากัด ราคา PO0206061080029 12/8/2561

743 ขอจ้างซ่อมแซมรถสวัสดิการ๕ ขอเปล่ียนกรองโซล่า เช็ค
ระบบวาล์วน้้ามันเคร่ือง เน่ืองจากรถติดๆดับๆ

7,597.00 7,597.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206061080073 5/8/2561

744 ขอซ้ือสติกเกอร์ส้าหรับใช้ซ่อมแซมป้ายบอกทาง ป้าย
ห้ามจอดต่างๆ ตัวหนังสือติดรถต่างๆ และอ่ืน ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ้ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ้ากัด

ราคา PR0206061080068 5/8/2561

745 ขอจ้างซ่อมแซมรถสวัสดิการ๓ เน่ืองจากขอเช็คระบบไฟ
รอบคัน รถสตาร์ทไม่ติด เปล่ียนผ้าเบรคหน้าหลัง 
ระบบคลัทซ์ และขาเหยียบคลัทซ์

32,988.10 32,988.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ้ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ้ากัด ราคา PO0206061080028 12/8/2561

746 ขอเปล่ียนยางรถยนต์ทะเบียน ขก 2343 ชลบุรี 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ ราคา PR0206061080125 7/8/2561

747 ขอซ่อมรถสวัสดิการ ๑๑ ขอเช็คระบบคลัทซ์ตัวบน ตัว
ล่าง เน่ืองจากคลัทซ์จม

5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206061080123 7/8/2561

748 ขอซ้ือเก้าอ้ีท้างานเพ่ือใช้ในห้องศูนย์ปฏิบัติการต้ารวจ
ร่วมมวลชนลดอาชญากรรม เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีช้ารุด
เสียหาย

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคา PR0206061080139 9/8/2561

หนา้ 63



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

749 ขอซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ และหมึกแฟ็กซ์ เพ่ือทดแทน
ของเดิมท่ีใกล้หมด

54,990.00 54,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด ราคา PR0206061080174 10/8/2561

750 ขอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้อง KC-300 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ60ปี

6,099.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์
เซอร์วิส

หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์
เซอร์วิส

ราคา PR0206061080166 10/8/2561

751 จ้างซ่อมแซมโทรทัศน์ LED ขนาด60น้ิว อาคาร60
พรรษามหาราชินี1

26,429.00 26,429.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที ไซน์ โซลูช่ัน จ้ากัด บริษัท ที ไซน์ โซลูช่ัน จ้ากัด ราคา PO0206061080037 16/8/2561

752 ขอซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร อาคาร60พรรษามหาราชินี1 
QS1 เพ่ือให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร 
รวมท้ังผู้มาใช้บริการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

69,015.00 69,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ้ากัด ราคา PO0206061080038 16/8/2561

753 ขอซ้ือสายส่งสัญญาณภาพVGAเพ่ือทดแทนของเดิมท่ี
ช้ารุดเส่ือมสภาพท้าให้การส่งสัญญาณขัดข้อง

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด ราคา PR0206061080200 11/8/2561

754 ขอซ่อมรถบัสทะเบียน40-0964 134,282.11 134,282.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท สแกนสยาม บริการ จ้ากัด บริษัท สแกนสยาม บริการ จ้ากัด ราคา PO0206061080035 14/8/2561

755 ขอซ้ือฝาชักโครกส้าหรับซ่อมแซมชักโครกห้องน้้าหญิง
ช้ัน3ส้านักงานอธิการบดี

406.60 406.60 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PO0206061080046 28/8/2561

756 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการส้ารองซ่อมบ้ารุงเพ่ือใช้ในงาน
กลุ่มงานสาธารณูปโภค

21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PR0206061080250 21/8/2561

757 ขอซ้ือวัสดุส้านักงานเพ่ือส้ารองไว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆของ
กองอาคารฯและมหาวิทยาลัย

568.00 568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) ราคา PR0206061080299 25/8/2561

758 ขอซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ กลุ่มงานสาธารณูปโภค ช่างไฟฟ้า 
เพ่ือส้ารองไว้ใช้งาน

28,250.00 28,250.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PR0206061080296 25/8/2561

759 จ้างท้าป้ายไวนิลยิงเฟรมส้าหรับงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษา๘๖พรรษา

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา ราคา PR0206061080348 30/8/2561

760 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัตเบิกเงินค่าจัดพิมพ์คู่มือ
แนะน้ามหาวิยาลัยบูรพา

125,000.00 125,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ้ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ้ากัด ราคา PO0206061080032 14/8/2018

761 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(ไส้กรองฯ)

6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล ราคา PR0206061080216 14/8/2018

762 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(หมึกพิมพ์)

51,681.00        51,681.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ้ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ้ากัด ราคา PO0206061080036 16/8/2018

หนา้ 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

763 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาการด้าเนินการจัด
ประเมินผลโครงการ Innovation Fair 2018 รวม
โปสเตอร์ QR Code 15 ชุด

15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคา PO0206061080013 7/8/2561

764 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างด้าเนินงานส้าหรับจัดงาน 
Innovaton Fair

81,900.00 เฉพาะเจาะจง นายโยคิน โยคะกุล นายโยคิน โยคะกุล ราคา PO0206061080014 7/8/2561

765 ขออนุมัติเบิกงินค่าออกแบบ และท้าบูธแสดงผลงาน 
จ้านวน 6 บูธ

99,870.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ์ พันธ์เผือก นายพีรพงษ์ พันธ์เผือก ราคา PO0206061080015 7/8/2561

766 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาการแสดง จ้านวน 1 ชุด 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุธาศินี บุญเกาะ นางสาวศุธาศินี บุญเกาะ ราคา PO0206061080012 7/8/2561

767 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ้วยกาแฟกลมเบญจรงค์ และช้าง
เบญจรงค์

15,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยเบญจรงค์ ร้านไทยเบญจรงค์ ราคา PR0206061080155 10/8/2561

768 ขออนุมัติเบิกเงินค่าติดต้ังสายสัญญาณ UTP CAT6 
พร้อมอุปกรณ์

5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด ราคา PR0206061080204 13/8/2561

769 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ขนาด
ความจุ 128 GB

60,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด ราคา PR0206061080306 26/8/2561

770 ขออนุมัติเบิกเงินค่าคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด ราคา PR0206061080347 30/8/2561

771 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสรุปโครงการเสริมสร้างความรู้งาน
ทางด้านสาธารณสุข

395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080010 1/8/2018

772 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหลอดไฟ LED 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.กิจไพศาล ไลท์ต้ิง จ้ากัด บ.กิจไพศาล ไลท์ต้ิง จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080012 1/8/2018

773 ขออนุมัติเบิกเงินค่าไวนิลป้ายช่ือโครงการ,ค่าจัดท้าใบ
ประกาศ

1,550.00 1,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080006 1/8/2018

774 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเอกสารสรุปโครงการภาษาอังกฤษ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080011 1/8/2018

775 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเสริมสร้างความรู้งาน
ทางด้านสาธารณสุข

8,620.00 8,620.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ธัญญ์วรัตน์ เฮลท์
แคร์

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ธัญญ์วรัตน์ เฮลท์
แคร์

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080007 1/8/2018

776 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
ความรู้งานทางด้านสาธารณสุข

1,435.00 1,435.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟิค แสนสุขกราฟฟิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080008 1/8/2018

777 ขออนุมัติเบิกเงินค่าบ้ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ เดือน 
ส.ค - ก.ย 2561

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

PR1000061080002 1/8/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

778 ขออนุมัติเบิกเงินค่าฮาร์ดดิสก์ส้าหรับกล้อง CCTV 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง เฟริส ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส เฟริส ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080004 1/8/2018

779 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมป๊ัมน้้ารถตู้ นค-5927 14,930.00 14,930.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมปอง มรดก น.ส. สมปอง มรดก เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080013 1/8/2018

780 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย ช้ัน 1 48,899.00 48,899.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ้ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080003 1/8/2018

781 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ 
ย-3924 ประจ้าเดือน สิงหาคม 2561

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080001 1/8/2018

782 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเอกสารประกอบการบรรยาย,
เอกสารประกอบการอบรม โครงการเสริมสร้างความรู้
งานทางด้านสาธารณสุข

15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร  บุญชู นายพลากร  บุญชู เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080005 1/8/2018

783 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท้าการ์ดแสดงความยินดีผู้เข้าร่วม
โครงการเสริมสร้างความรู้งานทางด้านสาธารณสุข

820.00 820.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080009 1/8/2018

784 ขออนุมัติเบิกเงินค่าอัดจารบีรถบัส 40-0548 380.00 380.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080019 3/8/2018

785 ขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดโครงเล่ือย,กาว,ท่อ 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง นางสุวรรณา  อยู่จุ้ย นางสุวรรณา  อยู่จุ้ย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080020 3/8/2018

786 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ ย-3924 220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย์  โฉมสวย นายไพฑูรย์  โฉมสวย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080018 3/8/2018

787 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเสริมทักษะการใช้
ห้องปฏิบัติการ

8,497.94 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส. ซายน์ อุปกรณ์
เคมี

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080022 6/8/2018

788 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการส่งเสริมเรียนรู้สู่
ศตวรรษท่ี 21 (รุ่นท่ี 2)

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส. ซายน์ อุปกรณ์
เคมี

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080043 6/8/2018

789 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการส่งเสริมเรียนรู้สู่
ศตวรรษท่ี 21 (รุ่นท่ี 2)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ้า
กัด,ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ้ากัด
,ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080044 6/8/2018

790 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการส่งเสริมเรียนรู้ศตวรรษ
ท่ี 21 (รุ่นท่ี 2)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส. ซายน์ อุปกรณ์
เคมี

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080042 6/8/2018

หนา้ 66



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

791 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส. ซายน์ อุปกรณ์
เคมี

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080041 6/8/2018

792 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชา 71120559 บ้าบัดโรค
เบ้ืองต้น

1,260.46 1,260.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟาร์มาซี จ้ากัด บริษัท ดีฟาร์มาซี จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080036 6/8/2018

793 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชา 702423 การจัดการ
ชุมชนสุขภาพดี กลุ่ม 4

998.00 998.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080034 6/8/2018

794 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ กลุ่ม 1 รายวิชา 702423 การ
จัดการชุมชนสุขภาพดี

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080029 6/8/2018

795 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชา 702423 กลุ่ม 2 999.00 999.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080030 6/8/2018

796 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท้าระบบจ้าลองถังบ้าบัด 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายไวพจน์  น้อยอ่อน นายไวพจน์  น้อยอ่อน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080040 6/8/2018

797 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกมอบให้วิทยากรโครงการ
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนิสิตหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเน่ต์ ร้านโมเน่ต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080026 6/8/2018

798 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก 440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080028 6/8/2018

799 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร โครงการส่งเสริมเรียนรู้
สู่ศตวรรษท่ี 21 (รุ่นท่ี 2)

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080045 6/8/2018

800 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชา 702423 การจัดการ
ชุมชนสุขภาพดี กลุ่ม 3

995.00 995.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080032 6/8/2018

801 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปรับเทียบและตรวจสภาพเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์

4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาสเทล แอสโซซิเอท จ้ากัด บริษัท พาสเทล แอสโซซิเอท จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080039 6/8/2018

802 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารโครงการเสริมทักษะการ
ใช้ห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฏฐ์  ภัทรโกมลเลิศ นายธนเสฏฐ์  ภัทรโกมลเลิศ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080023 6/8/2018

803 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม รายวิชา 
706402

287.00 287.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ้นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ้นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080025 6/8/2018

804 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและจัดท้ารูปเล่ม
ประเมินผลโครงการเสริมทักษะการใช้ห้องปฏิบัติการ
อย่างปลอดภัย

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฏฐ์  ภัทรโกมลเลิศ นายธนเสฏฐ์  ภัทรโกมลเลิศ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080024 6/8/2018

หนา้ 67



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

805 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้้ายางพรีวิลคาไนช์ 278.20 278.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิรุฬกิจ อินดัสทรี จ้ากัด บริษัท วิรุฬกิจ อินดัสทรี จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080053 7/8/2018

806 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปล่ียนถ่ายน้้ามันเคร่ือง,กรองเคร่ือง 
รถตู้ นง-4230

2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างโจ อู่ช่างโจ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080059 7/8/2018

807 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ 2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080060 7/8/2018

808 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ้วยน่ึง,พลาสติก 99.00 99.00 เฉพาะเจาะจง นายทองพูน  เรืองค้า นายทองพูน  เรืองค้า เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080054 7/8/2018

809 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถุงร้อน 180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเถิดเทิงเคร่ืองครัว ร้านเถิดเทิงเคร่ืองครัว เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080055 7/8/2018

810 ขออนุมัติเบิกเงินค่าผงหมึก 4500S 24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080058 7/8/2018

811 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายช้ัน 5 
และช้ัน 6

72,011.00 72,011.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ้ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080052 7/8/2018

812 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุและสารเคมี 17,146.75 17,146.75 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส. ซายน์ อุปกรณ์
เคมี

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080057 7/8/2018

813 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช  ศึกพ่าย นายมาโนช  ศึกพ่าย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080085 9/8/2018

814 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 702422 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080089 9/8/2018

815 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก โครงการค่ายพ่อแม่บุญ
ธรรมและนักจัดการสุขภาพชุมชมอาสาพัฒนาชนบทคร้ัง
ท่ี 4

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเน่ต์ ร้านโมเน่ต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080091 9/8/2018

816 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท้าป้ายไวนิล,ค่าถ่ายเอกสารคู่มือ
นิทรรศการสุขภาพ

932.00 932.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080090 9/8/2018

817 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจานเพาะเช้ือพลาสติก 2,514.50 2,514.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส. ซายน์ อุปกรณ์
เคมี

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080095 9/8/2018

818 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหนังสือและส่ือการเรียนการสอน 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080084 9/8/2018

819 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Kyocera 
M2035

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080079 9/8/2018

หนา้ 68



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

820 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเฟรมไม้ขึงผ้าดิบ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช่างน้อง ร้านช่างน้อง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080094 9/8/2018

821 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการฝึกทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ้ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080087 9/8/2018

822 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการฝึกทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษในการน้าเสนอในงานส่ิงแวดล้อม

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ้า
กัด,บ.บีทูเอส จ้ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ้ากัด
,บ.บีทูเอส จ้ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080086 9/8/2018

823 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 
70550060,70250260

3,540.60 3,540.60 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฏฐ์  ภัทรโกมลเลิศ นายธนเสฏฐ์  ภัทรโกมลเลิศ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080081 9/8/2018

824 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม รายวิชา 
71150359 อาชีวเวชศาสตร์

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080082 9/8/2018

825 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม หลักสูตร 
ส.ม และ ส.ด

1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080083 9/8/2018

826 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสรุป
โครงการค่ายพ่อแม่บุญธรรมและนักจัดการสุขภาพ
ชุมชนอาสาพัฒนาชนบทคร้ังท่ี 4

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080092 9/8/2018

827 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารโครงการฝึกทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฏฐ์  ภัทรโกมลเลิศ นายธนเสฏฐ์  ภัทรโกมลเลิศ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080088 9/8/2018

828 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้้ายางพรีวิลคาไนซ์ 279.00 279.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิรุฬกิจ อินดัสทรี จ้ากัด บริษัท วิรุฬกิจ อินดัสทรี จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080093 9/8/2018

829 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้าย x-stand 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080080 9/8/2018

830 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถ วันท่ี 17 ส.ค 2561 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ้ากัด บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080114 14/8/2018

831 ขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดคีย์บอร์ดและเม้าส์คอมพิวเตอร์,
USB Flash Drive

4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที ซิต้ี จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ไอที ซิต้ี จ้ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080110 14/8/2018

832 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุกิจกรรมในโครงการค่ายพ่อแม่
บุญธรรมและนักจัดการสุขภาพชุมชนอาสาพัฒนาชนบท
 คร้ังท่ี 4

560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียบฮวด ร้านเจียบฮวด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080098 14/8/2018

833 ขออนุมัติเบิกเงินค่าผ้าเจาะกลาง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าเย็บผ้า ม.บูรพา ร้านป้าเย็บผ้า ม.บูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080111 14/8/2018

หนา้ 69



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

834 ขออนุมัติเบิกเงินค่าผ้ากรีนสกรีน,โครงฉากถ่ายภาพ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน DSLR SHOP NET ร้าน DSLR SHOP NET เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080107 14/8/2018

835 ขออนุมัติเบิกเงินค่าผงซักฟอก,น้้ามันพืช ของโครงการ
ค่ายพ่อแม่บุญธรรมและนักจัดการสุขภาพชุมชนอาสา
พัฒนาชนบท คร้ังท่ี 4

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ้ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080097 14/8/2018

836 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและจัดท้ารูปเล่ม 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080102 14/8/2018

837 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา 
73230159 การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น

4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟาร์มาซี จ้ากัด บริษัท ดีฟาร์มาซี จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080112 14/8/2018

838 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมสู่
วิชาชีพอนามัยส่ิงแวดล้อม

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ้า
กัด,บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ้ากัด
,บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080100 14/8/2018

839 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุและสารเคมี รายวิชา 
70330859,70330759

25,982.81 25,982.81 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส. ซายน์ อุปกรณ์
เคมี

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080105 14/8/2018

840 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุจัดกิจกรรมโครงการค่ายพ่อแม่
บุญธรรมและนักจัดการสุขภาพชุมชนอาสาพัฒนาชนบท
 คร้ังท่ี 4

2,240.00 2,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080099 14/8/2018

841 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุของโครงการเสริมศักยภาพสู่การ
เป็นบัณฑิตสร้างเสริมสุขภาพ

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทดีฟาร์มาซี จ้ากัด บริษัทดีฟาร์มาซี จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080113 14/8/2018

842 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเลเซอร์พอยเตอร์ 4,760.00 4,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที ซิต้ี จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ไอที ซิต้ี จ้ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080109 14/8/2018

843 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่วิชาชีพอนามัยส่ิงแวดล้อม

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080101 14/8/2018

844 ขออนุมัติเบิกเงินค่า External Harddisk 4,180.00 4,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที ซิต้ี จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ไอที ซิต้ี จ้ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080108 14/8/2018

845 ขออนุมัติเบิกเงินค่า QIAamp DNA Mini Kit 20,597.50 20,597.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จ้ากัด บริษัท ไอโครเทค จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080106 14/8/2018

846 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก 220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080103 14/8/2018

847 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก 440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080104 14/8/2018

หนา้ 70



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

848 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองขยายเสียง 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ้ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080115 14/8/2018

849 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแผ่นสไลด์ ภาควิชาพ้ืนฐาน
สาธารณสุข

4,850.00 4,850.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์รุจ  รัฐประเสริฐ นายพงษ์รุจ  รัฐประเสริฐ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080117 15/8/2018

850 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถ โครงการ
ส่ิงแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม 2561

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ นายสุชาติ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080123 15/8/2018

851 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการส่ิงแวดล้อมและ
ศิลปวัฒนธรรม 2561

4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก,ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จ้ากัด,น.ส.ชลดา
 พาแกด้า,บมจ. ซีพี ออลล์
,เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขาบางแสน
,บ.บีทูเอส จ้ากัด,บ.ดีฟาร์มาซี จ้ากัด

ร้านดอกไม้หยก,ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จ้ากัด,น.ส.ชลดา 
พาแกด้า,บมจ. ซีพี ออลล์,เซ็นทรัลฟู้ด
รีเทล บจ.สาขาบางแสน,บ.บีทูเอส จ้า
กัด,บ.ดีฟาร์มาซี จ้ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080127 15/8/2018

852 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ ภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข 9,749.00 9,749.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080118 15/8/2018

853 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 70330859 
ปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080120 15/8/2018

854 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถลงพ้ืนท่ีฝึกปฏิบัติ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งศักด์ิ  ชูก้าแพง นายรุ่งศักด์ิ  ชูก้าแพง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080130 15/8/2018

855 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 702423 การ
จัดการชุมชนสุขภาพดี

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080116 15/8/2018

856 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 702422 การ
จัดการสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080119 15/8/2018

857 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera TK174 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080121 15/8/2018

858 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร โครงการส่ิงแวดล้อม
และศิลปวัฒนธรรม 2561

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฏฐ์  ภัทรโกมลเลิศ นายธนเสฏฐ์  ภัทรโกมลเลิศ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080128 15/8/2018

859 ขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดเอกสารประกอบการบรรยาย 
โครงการประยุกต์ใช้นิเวศน์เชิงพ้ืนท่ีและชีววิทยาพาหะ
มาลาเรียระบาดวิทยา

1,220.00 1,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080129 15/8/2018

860 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Kyocera 
M2035

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080135 15/8/2018

หนา้ 71



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

861 ขออนุมัติเบิกเงินค่า External Harddisk 15,900.00 15,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 
จ้ากัด

บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 
จ้ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080146 17/8/2018

862 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาท้าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการปันน้้าใจ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080156 17/8/2018

863 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตรายางช่ืออาจารย์ภาควิชาพ้ืนฐาน
สาธารณสุข

180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080145 17/8/2018

864 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร รายงานผล,เอกสาร
หลักฐานการเงิน,เอกสารกิจกรรมและเตรียมความพร้อม
เยาวชนจิดอาสาโครงการ

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฏฐ์  ภัทรโกมลเลิศ นายธนเสฏฐ์  ภัทรโกมลเลิศ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080148 17/8/2018

865 ขออนุมัติเบิกเงินค่าผ้ากรีนสกรีน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน DSLR SHOP NET ร้าน DSLR SHOP NET เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080157 17/8/2018

866 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุกิจกรรมจิตอาสารักสะอาด 
โครงการปันน้้าใจ คร้ังท่ี 2

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขาบางแสน เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขาบางแสน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080151 17/8/2018

867 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุกิจกรรมนันทนาการ โครงการ
ปันน้้าใจ คร้ังท่ี 2

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ้ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080155 17/8/2018

868 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพช่อง
ปาก โครงการปันน้้าใจ คร้ังท่ี 2

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยาบริบาลเภสัช ร้านยาบริบาลเภสัช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080154 17/8/2018

869 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ
ผู้ป่วยติดเตียง โครงการปันน้้าใจ คร้ังท่ี 2

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยาบริบาลเภสัช,บ.โปรฟาสซิโน 
จ้ากัด

ร้านยาบริบาลเภสัช,บ.โปรฟาสซิโน 
จ้ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080152 17/8/2018

870 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะผู้
พิการ โครงการปันน้้าใจ คร้ังท่ี 2

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ้า
กัด,ร้าน ส.เจริญผล,บ.ดีฟาร์มาซี 
จ้ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ้ากัด
,ร้าน ส.เจริญผล,บ.ดีฟาร์มาซี จ้ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080153 17/8/2018

871 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุกิจกรรมสร้างเสริมอนามัย
ส่ิงแวดล้อม โครงการปันน้้าใจ คร้ังท่ี 2

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ้ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080150 17/8/2018

872 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแก้ไข-ปรับปรุง,ต่ออายุ Domain 
Housting ของคณะฯ

34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทเทิล ดิจิตอล จ้ากัด บริษัท โทเทิล ดิจิตอล จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080147 17/8/2018

873 ค่าวัสดุกิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาชนจิตอาสา 
โครงการปันน้้าใจ คร้ังท่ี 2

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้ายาบริบาลเภสัช,ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จ้ากัด

ร้ายาบริบาลเภสัช,ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จ้ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080149 17/8/2018

874 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา
การปฏิบัติการดูแลสุขภาพเบ้ืองต้น

5,299.71 5,299.71 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส. ซายน์ อุปกรณ์
เคมี

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080167 21/8/2018

หนา้ 72



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

875 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 70031859 
พิษวิทยาสาธารณสุข

950.00 950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080174 21/8/2018

876 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหน้ากากอนามัย,ถุงมือยาง ภาควิชา
พ้ืนฐานสาธารณสุข

1,786.90 1,786.90 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส. ซายน์ อุปกรณ์
เคมี

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080178 21/8/2018

877 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุในห้องปฏิบัติการอาหารและ
โภชนาการรายวิชาโภชนาการสาธารณสุข

35,763.00 35,763.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ธัญญ์วรัตน์ เฮลท์
แคร์

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ธัญญ์วรัตน์ เฮลท์
แคร์

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080175 21/8/2018

878 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 720402 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์,นายไพร
เดช  สุทธิเรือง

ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์,นายไพร
เดช  สุทธิเรือง

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080172 21/8/2018

879 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอนรายวิชา 
72030259 การปฏิบัติการดูแลสุขภาพเบ้ืองต้น

1,206.96 1,206.96 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส. ซายน์ อุปกรณ์
เคมี

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080165 21/8/2018

880 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชา 72030259 4,999.58 4,999.58 เฉพาะเจาะจง บริษัทดีฟาร์มาซี จ้ากัด บริษัทดีฟาร์มาซี จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080170 21/8/2018

881 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชา 72030259 1,790.00 1,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรฟาสซิโน จ้ากัด สาขา ม.
บูรพา

บริษัท โปรฟาสซิโน จ้ากัด สาขา ม.
บูรพา

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080168 21/8/2018

882 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปล่ียนถ่ายกรองน้้ามันเคร่ืองรถตู้ 
นค-5927

1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างโจ อู่ช่างโจ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080183 22/8/2018

883 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์สี 18,200.00 18,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080181 22/8/2018

884 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร,ค่าพิมพ์โปสเตอร์ 15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.พร้ินท์ช็อป เอส.พี.พร้ินท์ช็อป เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080187 22/8/2018

885 ขออนุมัติเบิกเงินค่าดอกไม้ตกแต่ง 3,170.00 3,170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีฟลอรีส ร้านชลบุรีฟลอรีส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080186 22/8/2018

886 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถในวันท่ี 30 ส.ค 
2561

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ้ากัด บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080184 22/8/2018

887 ขออนุมัติเบิกเงินค่าขาต้ังเหล็ก 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้นารีรัตน์ ร้านดอกไม้นารีรัตน์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080188 22/8/2018

888 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุใช้ในโครงการอบรมแนงทาง
ส่งเสริมความรอบรู้สู่สุขภาพส้าหรับนักสาธารณสุข

4,180.00 4,180.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080185 22/8/2018

889 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษไข,หมึกพิมพ์ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดี-เวิร์ส ก๊อปป้ีเออร์ (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด

บริษัท ดี-เวิร์ส ก๊อปป้ีเออร์ (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080180 22/8/2018

หนา้ 73



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

890 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก ภาควิชาพ้ืนฐาน
สาธารณสุข

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเน่ต์ ร้านโมเน่ต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080182 22/8/2018

891 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท้ารายงานการประเมินตนเองตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา

5,320.00 5,320.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร  บุญชู นายพลากร  บุญชู เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080201 24/8/2018

892 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถเพ่ือลงพ้ืนท่ีในการฝึก
ปฏิบัติการ

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พลอยนิศา เจริญกฤตาภรณ์,
นายสันติ  เลขกระโทก,นายศุภฤกษ์ 
 ซ้ิมฉาย

น.ส.พลอยนิศา เจริญกฤตาภรณ์,นาย
สันติ  เลขกระโทก,นายศุภฤกษ์  ซ้ิม
ฉาย

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080213 27/8/2018

893 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเอกสารประกอบการบรรยาย,ใบ
ประกาศ

3,870.00 3,870.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080214 27/8/2018

894 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 
เรียนรู้เข้าใจวิถีสุขภาพ

3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง กฤษณอิเลคทรอนิค กฤษณอิเลคทรอนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080210 27/8/2018

895 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก ภาควิชาอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061080215 28/8/2018

896 จัดซ้ือก๊อกซ้ิง จ้านวน 1 ตัว 280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง                            
ราคาท่ีเสนอ 280.00 บาท

ร้านไถ่เส็ง                            
ราคาท่ีเสนอ 280.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061080033 6/8/2018

897 จัดจ้างบ้ารุงรักษาเคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้าอาคารเฉลิมพระ
เกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  (KB)  จ้านวน ๑ 
งาน หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๙๐๖๐๐๑๐๑๐๐๐๐๐๑

26,001.00 26,001.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นาย เทคนิค แอนด์ ซัพพลาย
 จ้ากัด                                   
ราคาท่ีเสนอ 26,001.00 บาท

บริษัท นาย เทคนิค แอนด์ ซัพพลาย 
จ้ากัด                           ราคาท่ี
เสนอ 26,001.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061080001 6/8/2018

898 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า Syndome TE-6000 
ขนาด 6000 VA

33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด
ราคาท่ีเสนอ 33,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด
ราคาท่ีเสนอ 33,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061080002 6/8/2018

899 จัดซ้ือน้้าด่ืม จ้านวน 95 ถัง 3,325.00 3,325.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้้าด่ืมบ้านและสวน           
ราคาท่ีเสนอ 3,325.00 บาท

ร้าน น้้าด่ืมบ้านและสวน           
ราคาท่ีเสนอ 3,325.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061080038 7/8/2018

900 จัดจ้างช่อมผนังพร้อมทาสีห้อง 108 ส้านักคอมพิวเตอร์
จ้านวน 1 งาน

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร เท่งเจียว                   
ราคาท่ีเสนอ 4,800.00 บาท

นายวิเชียร เท่งเจียว                 
ราคาท่ีเสนอ 4,800.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061080039 8/8/2018

901 จัดจ้างช่อมโคมไฟเปล่ียนหลอดไฟอาคาร(KB) จ้านวน 1 
งาน

7,980.00 7,980.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ้านงค์           
ราคาท่ีเสนอ 7,980.00 บาท

นางสาวสุมารี เน่ืองจ้านงค์           
ราคาท่ีเสนอ 7,980.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061080040 8/8/2018

902 จัดจ้างเข้าเล่ม จ้านวน 4 เล่ม 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ทอง                       
ราคาท่ีเสนอ 200.00 บาท

ร้านพิมพ์ทอง                       
ราคาท่ีเสนอ 200.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061080042 10/8/2018

หนา้ 74



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

903 จัดซ้ือหน่วยความจ้าภายนอก ขนาด 32 GB Handy 
Drive Sandisk Cruzer CZ50 32 GB

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด
ราคาท่ีเสนอ 3,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด
ราคาท่ีเสนอ 3,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061080041 10/8/2018

904 จัดซ้ือเคร่ืองอ่านรหัสคิวอาร์โค้ด QRCode Reader 
จ้านวน 3 เคร่ือง

23,433.00 23,433.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ้ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 23,433.00 บาท

บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ้ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 23,433.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061080003 14/8/2018

905 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศฯ ห้อง329 จ้านวน 1 เคร่ือง 1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             
ราคาท่ีเสนอ 1,819.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             
ราคาท่ีเสนอ 1,819.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061080045 14/8/2018

906 จัดซ้ือวัสดุ 3 รายการ 7,180.00 7,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลออน อินโนเวช่ัน จ้ากัด   
ราคาท่ีเสนอ 7,180.00 บาท

บริษัท ไลออน อินโนเวช่ัน จ้ากัด   
ราคาท่ีเสนอ 7,180.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061080046 14/8/2018

907 จัดวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 2 รายการ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด
ราคาท่ีเสนอ 3,800.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด
ราคาท่ีเสนอ 3,800.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061080044 14/8/2018

908 จัดซ้ือโช๊คอัพเปิด-ปิดประตู และน๊อต STL จ้านวน 2 
รายการ

1,037.90 1,037.90 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง                            
ราคาท่ีเสนอ 1,037.90 บาท

ร้านไถ่เส็ง                            
ราคาท่ีเสนอ 1,037.90 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061080048 15/8/2018

909 จัดซ้ือตลับผงหมึก HP CE255X/55X for HP LaserJet
 P3015dn จ้านวน 1 กล่อง

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

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             
ราคาท่ีเสนอ 8,550.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061080049 15/8/2018

910 จัดจ้างท้าป้ายไวนิล ขนาด 3x1 เมตร ติดขาไก่  จ้านวน 
1 ป้าน

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์พิมพ์ที-แม็กซ์ ดีไซน์            
ราคาท่ีเสนอ 300.00 บาท

ศูนย์พิมพ์ที-แม็กซ์ ดีไซน์            
ราคาท่ีเสนอ 300.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061080051 16/8/2018

911 จัดซ้ือน้้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จ้านวน 11.74 ลิตร 
ประจ้าเดือนสิงหาคม 2561

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงค์ทรายทอง               
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

หจก. วงค์ทรายทอง               
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061080062 22/8/2018

912 จัดซ้ือโทรศัพท์ไร้สาย จ้านวน 1 เคร่ือง 3,590.00 3,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             
ราคาท่ีเสนอ 3.590.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             
ราคาท่ีเสนอ 3.590.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061080061 22/8/2018

913 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 8 รายการ 54,730.50 54,730.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ้ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 54,730.50 บาท

บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ้ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 54,730.50 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061080004 27/8/2018

914 จัดซ้ือแบตเตอร่ี Notebook Dell Insprion 7447 
จ้านวน 1 ช้ิน

3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด
ราคาท่ีเสนอ 3,745.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด
ราคาท่ีเสนอ 3,745.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061080081 29/8/2018

หนา้ 75



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

915 จัดจ้างช่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook Dell 
Latitude E5540 จ้านวน 1 เคร่ือง

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด
ราคาท่ีเสนอ 4,500.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด
ราคาท่ีเสนอ 4,500.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061080082 29/8/2018

916 จัดซ้ือวัสดุส้าหรับพิธี จ้านวน 2 รายการ 4,150.00 4,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธรรมรัตน์                          
ราคาท่ีเสนอ 4,150.00 บาท

ร้านธรรมรัตน์                          
ราคาท่ีเสนอ 4,150.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061080087 30/8/2018

917 จัดจ้างเข้าเล่มสันกาว จ้านวน 9 เล่ม 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสดใส ก๊อปป๊ี                       
ราคาท่ีเสนอ 720.00 บาท

ร้านสดใส ก๊อปป๊ี                       
ราคาท่ีเสนอ 720.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061080083 30/8/2018

918 จัดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็ดเคร่ืองปรับอากาศ จ้านวน 
34 เคร่ือง

33,491.00 33,491.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             
ราคาท่ีเสนอ 33,491.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             
ราคาท่ีเสนอ 33,491.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061080006 30/8/2018

919 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้อง 105 จ้านวน 1 เคร่ือง 2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             
ราคาท่ีเสนอ 2,461.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             
ราคาท่ีเสนอ 2,461.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061080084 30/8/2018

920 ซ้ือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจ้านวน 22 เล่ม มติชนจ้านวน 22 
เล่ม

440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร ผู้จ้าหน่ายโดยตรง PR1300061080002 1/8/2018

921 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงGH 95 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ผู้จ้าหน่ายโดยตรง PR1300061080001 1/8/2018

922 จ้างซักรีดผ้าปูโต๊ะ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านครองคิด ร้านครองคิด มีความช้านาญ PR1300061080008 2/8/2018

923 ซ้ือวัสดุประกอบกิจกรรมจ้านวน 19 รายการ 9,620.00 9,620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ผู้จ้าหน่ายโดยตรง PR1300061080019 7/8/2018

924 ค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยาย จ้านวน 40 ชุด 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช้านาญ PR1300061080020 7/8/2018

925 จ้างท้าป้ายไวนิล 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช้านาญ PR1300061080021 7/8/2018

926 จ้างปร้ินประกาศนียบัตรจ้านวน 40 ชุด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช้านาญ PR1300061080022 7/8/2018

927 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช้านาญ PR1300061080026 8/8/2018

928 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 85 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด ผู้จ้าหน่ายโดยตรง PR1300061080031 9/8/2018

929 ซ้ือน้้ายาล้างห้องน้้า น้้ายาถูพ้ืน น้้ายาล้างจาน 2,840.00 2,840.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จ้ากัด บ.สยามแม็คโคร จ้ากัด ผู้จ้าหน่ายโดยตรง PR1300061080027 9/8/2018

หนา้ 76



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

930 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A 4 70 แกรม 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ้ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ้ากัด ผู้จ้าหน่ายโดยตรง PR1300061080030 9/8/2018

931 ซ้ือแฟ้มเจาะ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ผู้จ้าหน่ายโดยตรง PR1300061080028 9/8/2018

932 ซ้ือกระดาษช้าระคิมซอฟท์ กระดาษเช็ดมือ 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ้ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ้ากัด

ผู้จ้าหน่ายโดยตรง PR1300061080029 9/8/2018

933 ซ้ือแชมพูล้างรถยนต์ แว๊กซ่ี ผ้าชามัวร์ น้้าหอม น้้ายา
เคลือบเงายางรถยนต์

4,639.00 4,639.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จ้ากัด บ.สยามแม็คโคร จ้ากัด ผู้จ้าหน่ายโดยตรง PR1300061080043 10/8/2018

934 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช้านาญ PR1300061080048 14/8/2018

935 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด ผู้จ้าหน่ายโดยตรง PR1300061080060 20/8/2018

936 จ้างเปล่ียนโช๊คประตูจ้านวน 1 ชุด 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง มีความช้านาญ PR1300061080059 20/8/2018

937 จ้างท้าโครงเหล็กตามแบบท่ี 1 จ้านวน 1 ชุด โครงเหล็ก
ตามแบบท่ี 2 จ้านวน 2 ชุด

21,300.00 21,300.00 เฉพาะเจาะจง ช่างศร ช่างศร มีความช้านาญ PR1300061080057 20/8/2018

938 จ้างพิมพ์หนังสือรวมเล่มบทความ 7 รายการ 199,360.00 199,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิมพ์ดี การพิมพ์ ร้านพิมพ์ดี การพิมพ์ มีความช้านาญ PO1300061080001 27/8/2018

939 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 85 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด ผู้จ้าหน่ายโดยตรง PR1300061080061 20/8/2018

940 ซ้ือเคร่ืองส้ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด ผู้จ้าหน่ายโดยตรง PR1300061080058 20/8/2018

941 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 83 เอ จ้านวน 2 กล่อง 79 เอจ้านวน
 1 กล่อง

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด ผู้จ้าหน่ายโดยตรง PR1300061080074 22/8/2018

942 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด ผู้จ้าหน่ายโดยตรง PR1300061080075 22/8/2018

943 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช้านาญ PR1300061080076 23/8/2018

944 จ้างเหมาบริการรถยนต์รถตู้ปรับอากาศ จ้านวน 1 คัน 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช้านาญ PR1300061080080 27/8/2018

หนา้ 77



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

945 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช้านาญ PR1300061080083 28/8/2018

946 จ้างเหมาบริการรถยนต์รถตู้ปรับอากาศจ้านวน 1 คัน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช้านาญ PR1300061080087 29/8/2018

947 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงเบนซิน 95 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ผู้จ้าหน่ายโดยตรง PR1300061080092 31/8/2018

948 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือหนังสือเรียนวิชาการจัดการ
เชิงกลุทธ์ จ้านวน ๗ เล่ม

1,575.00          1,575.00 เฉพาะเจาะจง  ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/ราคาท่ีเสนอ 1,575 
บาท

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/
ราคาท่ีซ้ือ 1,575 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061080017 7/8/2561

949 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมารถรับส่งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก

1,000.00          1,000.00 เฉพาะเจาะจง  นายศิระ พันธุมวนิช/ราคาท่ีเสนอ 
2,500 บาท

 นายศิระ พันธุมวนิช/ราคาท่ีจ้าง
2,500 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061080016 7/8/2561

950 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุส้านักงาน ประจ้าเดือนสิงหาคม 
2561

3,324.91          3,324.91 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน)/
ราคาท่ีเสนอ 3,324.91 บาท

 บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน)/
ราคาท่ีซ้ือ 3,324.91 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061080027 16/8/2561

951 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือต้าราวิชาแนวคิดและทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ จ้านวน ๒ เล่ม

486.00            486.00 เฉพาะเจาะจง  ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/ราคาท่ีเสนอ 486 บาท

 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/ราคาท่ีซ้ือ486 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061080031 17/8/2561

952 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือต้าราวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
จ้านวน ๑๒ เล่ม

2,700.00          2,700.00 เฉพาะเจาะจง  ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/ราคาท่ีเสนอ 2,700 
บาท

 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/ราคาท่ีซ้ือ 2,700 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061080030 17/8/2561

953 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารต้าราวิชาการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
จ้านวน 15 เล่ม

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

 ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง
 1,500 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061080034 21/8/2561

954 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารและจัดท้าเล่มรายงาน
ประเมินตนเองระดับคณะ จ้านวน ๑๐ เล่ม

2,000.00          2,000.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 2,000 บาท

 ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง
 2,000 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061080033 21/8/2561

955 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน
รายวิชาการจัดการสาธารณะ จ้านวน ๒๖ เล่ม

5,720.00          5,720.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 5,720 บาท

 ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง
 5,720 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061080039 24/8/2561

956 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารวิชาแนวคิดและทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ จ้านวน ๒๓ เล่ม

3,105.00          3,105.00 เฉพาะเจาะจง  ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 3,105 บาท

 ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง
  3,105 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061080046 27/8/2561

หนา้ 78



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

957 แผ่นพับส้าหรับแนะแนวการศึกษา ประชาสัมพันธ์ 
คณะโลจิสติกส์ แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง pp sing maker &solution pp sing maker &solution มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061080007 1/8/2018

958 ขออนุมัติซ้ือน้้าด่ืม 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061080003 1/8/2018

959 ขออนุมัติซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 3,143.66 3,143.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ้ากัด บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061080017 2/8/2018

960 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศห้อง
 203 อาคารเดิม

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061080025 3/8/2018

961 ขออนุมัติซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ce505a 15,718.30 15,718.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ้ากัด บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061080030 6/8/2018

962 ขออนุมัติซ้ือตู้เก็บเอกสาร 5 ช้ัน20ช่อง 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061080031 7/8/2018

963 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส้าหรับประมวลผล 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์
 จ้ากัด

บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061080032 15/8/2018

964 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ้านวน 21 รายการ 25,476.98 25,476.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061080071 21/8/2018

965 ขออนุมัติซ้ือพวงกุญแจพลาสติก 615.95 615.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061080072 21/8/2018

966 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ้านวน 13 รายการ 18,910.28 18,910.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061080070 21/8/2018

หนา้ 79



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

967 ขออนุมัติซ้ือกระดาษเขียนตอบและซองข้อสอบ 21,300.00 21,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061080075 22/8/2018

968 จ้างเหมารถบัสเอกชน ไปศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี โครงการ
ฝึกภาคทะเล ดาราศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 วันท่ี 6 
และ 25 ก.ย. 61

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

PR1600061080077 24/8/2018

969 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาพัดลมห้องเรียน602 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061080090 28/8/2018

970 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ้ารุงรักษากล้องถ่ายภาพ 5,343.37 5,343.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง จ้ากัด บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061080087 28/8/2018

971 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ้ารุงรักษารถตู้ปรับอากาศ 9,000.00 4,561.41 เฉพาะเจาะจง บริษัทไทยยนต์ชลบุรี บริษัทไทยยนต์ชลบุรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061080086 28/8/2018

972 ขออนุมัติซ้ือแบตเตอร์ร่ี 5,760.00 5,760.00 เฉพาะเจาะจง D.D. แบตเตอร์ร่ี D.D. แบตเตอร์ร่ี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600061080093 30/8/2018

973 ขออนุมัติซ้ือจ้าง คาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061080017 6/8/2018

974 ขออนุมัติเสนอซ้ือแจกันดอกไม้แห้ง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง BLOOM บางแสน BLOOM บางแสน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061080022 8/8/2018

975 ขออนุมัติเสนอซ้ือกรวยกระดาษ คอฟฟ่ีเมต ไมโล แก้ว
น้้าใส เนสกาแฟเรดคัพ แก้วกาแฟ 6 ออนซ์  และ
น้้าตาลทราย

11,225.00 11,225.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ้ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061080030 10/8/2018

976 ขออนุมัติเสนอซ้ือชุดสังฆทาน 1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง สว่างธรรมสังฆภัณฑ์ สว่างธรรมสังฆภัณฑ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061080055 23/8/2018

977 ขออนุมัติเสนอซ้ือ ดอกไม้ ธูปเทียน 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061080054 23/8/2018

978 ขออนุมัติเสนอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส้านักงาน 9,913.00 9,913.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061080072 30/8/2018

หนา้ 80



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

979 ขออนุมัติซ้ือน้้ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 8/2561 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ธิดามหานคร/เสนอ
ราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061080012 1/8/2018

980 ขออนุมัติจ้างจัดท้าเล่มเอกสาร (โครงการประชุม
ผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา)

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน A.Pong Tutor/เสนอราคา 
8,000 บาท

ร้าน A.Pong Tutor/เสนอราคา 
8,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061080013 2/8/2018

981 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ (โครงการประชุม
ผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา)

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด/
เสนอราคา 500 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด/
เสนอราคา 500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061080014 2/8/2018

982 ขออนุมัติจัดซ้ือน้้าด่ืม (โครงการเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกายและจิตใจน้องใหม่ก่อนการเรียน)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด คณิศร/เสนอราคา
 4,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด คณิศร/เสนอราคา 
4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061080018 6/8/2018

983 ขออนุมัติจ้างจัดท้าสมุดเอกสาร (โครงการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายและจิตใจน้องใหม่ก่อนการเรียน)

1,925.00 1,925.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน A.Pong Tutor/เสนอราคา 
1,925 บาท

ร้าน A.Pong Tutor/เสนอราคา 
1,925 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061080022 6/8/2018

984 ขออนุมัติจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ (โครงการเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายและจิตใจน้องใหม่ก่อนการเรียน)

3,075.00 3,075.00 เฉพาะเจาะจง คลังยาชลบุรี/เสนอราคา 3,075 บาท คลังยาชลบุรี/เสนอราคา 3,075 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061080019 6/8/2018

985 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้าหรับโครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ประจ้าปีการศึกษา 2560 (หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก้าลังกาย
และการกีฬา)

1,915.00 1,915.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด/
เสนอราคา 1,915 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด/
เสนอราคา 1,825 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061080023 7/8/2018

986 ขออนุมัติจ้างเหมาพาหนะ (โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการและแลกเปล่ียนศิลวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 
ประจ้าปี 2561 กิจกรรม ''ต้อนรับนิสิตแลกเปล่ียน 
Nation Taiwan University of Sport (Taiwan)''

8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง อีลิทส์ ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต/
เสอนราคา 8,800 บาท

อีลิทส์ ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต/
เสอนราคา 5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061080025 7/8/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

987 ขออนุมัติจ้างเหมาพาหนะ (โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการและแลกเปล่ียนศิลวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 
ประจ้าปี 2561 กิจกรรม ''ต้อนรับอาจารย์ Nation 
Taiwan University of Sport (Taiwan)''

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง อีลิทส์ ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต/
เสนอราคา 5,000 บาท

อีลิทส์ ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต/
เสนอราคา 5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061080024 7/8/2018

988 ขออนุมัติซ้ือพวงหรีด งานศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ณัฐ อินทรปาน

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้บุษบา/เสนอราคา 1,000
 บาท

ร้านดอกไม้บุษบา/เสนอราคา 1,000 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061080028 8/8/2018

989 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (งานสวดพระอภิธรรมศพ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ อินทรปาน)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
3,000 บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 2,800
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061080026 8/8/2018

990 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก (โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการและลแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
 ประจ้าปี 2561 กิจกรรม ''ต้อนรับคณะผู้มาเยือนจาก 
Osmania University ประเทศอินเดีย'')

1,310.00 1,310.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา/เสนอราคา 1,310 บาท

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/
เสนอราคา 1,290 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061080039 20/8/2018

991 ขออนุมัติค่าเช่าห้องประชุม (โครงการสัมมนาพนักงาน
สายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ้าปีงบประมาณ 2561)

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะพีค จันทบุรี จ้ากัด 
(โรงแรม The Peak Chanthaburi 
Hotel)/เสนอราคา 6,000 บาท

บริษัท เดอะพีค จันทบุรี จ้ากัด 
(โรงแรม The Peak Chanthaburi 
Hotel)/เสนอราคา 6,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061080038 20/8/2018

992 ขออนุมัติซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
32,000 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
32,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800061080001 23/8/2018

993 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกคณะกรรมการ (โครงการรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ) 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2560 )

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุนรักษ์/เสนอราคา 1,5000 บาท ร้านคุนรักษ์/เสนอราคา 1,5000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061080042 23/8/2018

994 ขออนุมัติจ้างติดต้ังโทรทัศน์ 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค/เสนอราคา 11,770
 บาท

นิวทาวน์ เทคนิค/เสนอราคา 11,770
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800061080002 23/8/2018

หนา้ 82



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

995 ขออนุมัติซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (นักวิชาการศึกษา 
(ปริญญาตรี))

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด/
เสนอราคา 1,000 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด/
เสนอราคา 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061080046 23/8/2018

996 ขออนุมัติซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (รวม) 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด/
เสนอราคา 3,210 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด/
เสนอราคา 3,210 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061080048 23/8/2018

997 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (โครงการรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับคณะ) 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2560 )

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
3,600 บาท

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
3,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061080043 23/8/2018

998 ขออนุมัติซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (อ.ธรรมนันทิกา 
แจ้งสว่าง)

856.00 856.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด/
เสนอราคา 856 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด/
เสนอราคา 856 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061080047 23/8/2018

999 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ(โครงการท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (โครงการการบูรณาการเผยแพร่ศิลป
มวยไทยและกระบ่ีกระบอง))

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมร ชาวเหนือ/เสนอราคา 
18,000 บาท

นายมร ชาวเหนือ/เสนอราคา 18,000
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800061080003 28/8/2018

1000 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการการศึกษาดูงาน
ในรายวิชานักพากย์และผู้ประกาศทางกีฬา)

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอดิเทพ ศรีชาติ/เสนอราคา 
11,000 บาท

นายอดิเทพ ศรีชาติ/เสนอราคา 
11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800061080005 30/8/2018

1001 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก(โครงการการศึกษาดูงานใน
รายวิชานักพากย์และผู้ประกาศทางกีฬา)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุนรักษ์/เสนอราคา 1,000 บาท ร้านคุนรักษ์/เสนอราคา 1,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800061080056 30/8/2018

1002 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 2 
สิงหาคม 2561 เพ่ือส่งบุคลากรเข้าร่วมเรียนรู้วิธีสกัด 
DNA ให้ได้คุณภาพ ณ  Centex Shirmp 
มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

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

PR2100061080002 1/8/2018

1003 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ประกอบโครงการ เพ่ือใช้
ในโครงการแข่งขันจรวดขวดน้้าระดับประเทศ คร้ังท่ี 17
 รอบคัดเลือก ภาคตะวันออก

6,880.00 6,880.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ ผลทวี,ร้านปราพลาสติก ,
นภดล การค้า,บริษัท สยามโกลบอล
เฮาส์ จ้ากัด (มหาชน) ,ร้านทุกอย่าง 
20 บาท

นายชัยศิริ ผลทวี,ร้านปราพลาสติก ,
นภดล การค้า,บริษัท สยามโกลบอล
เฮาส์ จ้ากัด (มหาชน) ,ร้านทุกอย่าง 
20 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061070032 1/8/2018

หนา้ 83



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1004 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย เพ่ือใช้
จัดเตรียมห้องพักส้าหรับนักศึกษาปริญญาโท คณะ
เทคโนโลยีทางทะเล

22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ระฟ้า เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท ระฟ้า เทคโนโลยี จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061070056 1/8/2018

1005 ขออนุมัติซ่อมตู้ดูดควัน (Hood) จ้านวน 1 ตู้ เพ่ือ
เปล่ียนมอเตอร์ และ board  control ของตู้ดูดควัน 
(Hood) ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (มบ.จบ.
7110-013-0001-2/46)

62,060.00 62,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ์ จ้ากัด บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ์ จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061070061 1/8/2018

1006 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองเสียง จ้านวน 1  งาน เพ่ือใช้ประกอบ
โครงการแข่งขันจรวดขวดน้้าระดับประเทศ คร้ังท่ี 17 
รอบคัดเลือก ภาคตะวันออก

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ ผลทวี นายชัยศิริ ผลทวี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061070035 1/8/2018

1007 ขออุมัติจ้างจัดท้าเล่มรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
เพ่ือน้ามามอบให้กับหน่วยงานท่ีร่วมจัดงานประชุมวิชา
การิทยาศาสตร์ทางทะเล คร้ังท่ี 6

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ี เซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061080003 1/8/2018

1008 ขออนุมัติค่าจัดท้าส่ิงพิมพ์และตกแต่ง จ้านวน 1 
โครงการ เพ่ือใช้ประชาสัมพันธ์ และใช้เพ่ือประกอบ
โครงการแข่งขันจรวดขวดน้้าระดับประเทศ คร้ังท่ี 17

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิงค์ 2554,ร้านอักษรศิลป์
พิฆเนศ,ร้านพิทยาก๊อปป้ีเซ็นเตอร์

ร้านอิงค์ 2554,ร้านอักษรศิลป์พิฆเนศ
,ร้านพิทยาก๊อปป้ีเซ็นเตอร์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061070037 1/8/2018

1009 ขออนุมัติค่าจัดท้าเอกสารประกอบโครงการ ประเมิน
และสรุปโครงการ เพ่ือใช้ในโครงการค่ายภาคฤดูร้อน
ระหว่างคณะเทคโนโลยีทางทะเลดับ WMU กับ 
TUMSAT

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยาก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยาก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061070040 1/8/2018

1010 ขออนุมัติค่าติดต้ังอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า จ้านวน 1  
โครงการ เพ่ือติดต้ังแสงสว่างและจุดเช่ือมต่อปล๊ักไฟใน
เต๊นท์อ้านวยการโครงการแข่งขันจรวดขวดน้้า
ระดับประเทศ คร้ังท่ี 17

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ ผลทวี นายชัยศิริ ผลทวี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061070036 1/8/2018

1011 ขออนุมัติค่าเช่าเต๊นท์ จ้านวน 1 งาน เพ่ือน้ามาใช้เป็น
กองอ้านวยการและจุดพักของผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขัน
จรวดขวดน้้าระดับประเทศ คร้ังท่ี 17 รอบคัดเลือก ภาค
ตะวันออก

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ  บรรจง นายโสภณ  บรรจง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061070034 1/8/2018

หนา้ 84



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1012 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายซ่อมแซมอัุปกรณ์การแข่งขัน เพ่ือ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีใช้ในโครงการแข่งขันจรวดขวดน้้า
ระดับประเทศ คร้ังท่ี 17

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิบูลย์ศักด์ิ กิจพิบูลย์ นายพิบูลย์ศักด์ิ กิจพิบูลย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061080004 1/8/2018

1013 ขออนุมัติจ้างวัดระยะ จ้านวน 1 งาน เพ่ือใช้ประกอบ
โครงการแข่งขันจรวดขวดน้้าระดับประเทศ คร้ังท่ี 17 
รอบคัดเลือก ภาคตะวันออก

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอุษณี บุญประคอง นางสาวอุษณี บุญประคอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061070033 1/8/2018

1014 ขออนุมัติจ้างท้าความสะอาดห้องพักคณบดี (ห้อง 306 )
 วันท่ี 5 สิงหาคม 2561 เพ่ือท้าความสะอาดห้องพัก
รับรองคณบดี ส้าหรับรับรองวิทยากรของคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061080005 3/8/2018

1015 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ้านวน 1 โครงการ เพ่ือเป็น
ของท่ีระลึกขอบคุณวิทยากรบรรยายด้านการบริหาร
จัดการด้านส่ิงแวดล้อม โครงการทัศนศึกษาประกอบการ
เรียนการสอนรายวิชา Water and waste water 
treatment I

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
เขาบายศรี

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
เขาบายศรี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061080006 3/8/2018

1016 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ้านวน 2 รายการ เน่ืองจาก
 membranes และน้้ายา electrolyte ของเคร่ือง DO 
ย่ีห้อ Hanna เส่ือมสภาพ

4,373.63 4,373.63 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส 
(ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส 
(ประเทศไทย) จ้ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061080012 4/8/2018

1017 ขออนุมัติจ้างเหมายานพานะวันท่ี 8 สิงหาคม 2561 เพ่ือ
รับ-ส่ง อาจารย์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทบทวน
ช่วงเวลาเปิด-ปิดภาคเรียน มหาวิทยาลัยบูรพา ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด ชลบุรี

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

PR2100061080018 7/8/2018

1018 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ้านวน 1 รายการ เพ่ือใช้ใน
การบริการตรวจวิเคราะห์เช้ือก่อโรคในสัตว์น้้าด้วย
เทคนิค PCR การเรียนการสอนและงานวิจัย

8,346.00 8,346.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยส-ซายน์ จ้ากัด บริษัท เยส-ซายน์ จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061080023 8/8/2018

หนา้ 85



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1019 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ้านวน 10 รายการ เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนปฏิบัติการ ของคณะเทคโนโลยีทาง
ทะเล

6,696.00 6,696.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกบุ๊คเซ็นเตอร์, บริษัท บ๊ิกซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ากัด (มหาชน) ,
บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด 
(มหาชน) 
,ร้านทุกอย่าง 20 บาท  

ร้านเอกบุ๊คเซ็นเตอร์, บริษัท บ๊ิกซี 
ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ากัด (มหาชน) ,
บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน) 
,ร้านทุกอย่าง 20 บาท  

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061080021 8/8/2018

1020 ขออนุมัติซ้ืออาหารกุ้ง จ้านวน 2 รายการ เพ่ือใช้ในการ
เล้ียงกุ้งพอ่แม่พันธ์กุ้งกุลาด้าของศูนย์วิจัยคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล

16,010.00 16,010.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย์ พรพานิช นางสาวลัดดาวัลย์ พรพานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061080019 8/8/2018

1021 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา ชุดน้้ายาส้าเร็จรูปสกัดดีเอ็น
เอ  จ้านวน 1 รายการ  เพ่ือใช้ในการบริการตรวจ
วิเคราะห์เช้ือก่อโรคในสัตว์น้้าด้วยเทคนิค PCR

26,514.60 26,514.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาฟเตอร์ แล็บ จ้ากัด บริษัท อาฟเตอร์ แล็บ จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061080024 8/8/2018

1022 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษาชุดน้้ายาส้าเร็จรูป จ้านวน 1 
รายการ  เพ่ือใช้ในการบริการตรวจวิเคราะห์เช้ือก่อโรค
ในสัตว์น้้าด้วยเทคนิค PCR

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ้ากัด บริษัท กิบไทย จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061080025 8/8/2018

1023 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท้าสะพานยอ อุปกรณ์เคร่ือง
ตัดหญ้า และแหส้าหรับสุ่มกุ้ง เพ่ือใช้ในการเล้ียงกุ้ง ตัด
หญ้ารอบบ่อและศูนย์วิจัยคณะเทคโนโลยีทางทะเล

5,150.00 5,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน K.K. อุปกรณ์ ร้าน K.K. อุปกรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061080020 8/8/2018

1024 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ้านน 17 รายการ เพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอนปฏิบัติการในรายวิชาต่าง ๆ ของคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล

30,259.60 30,259.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ้ากัด บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061080022 8/8/2018

หนา้ 86



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1025 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการ เพ่ือใช้ใน
โครงการเสริมสร้างเยาวชนคนเก่ง คร้ังท่ี 14

49,570.00 49,570.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศ มาร์ต, ร้านอิงค์ 2554, 
ร้านไอ ปร้ินท์, ร้านเก๊าอะแควเรียม, 
ร้านเพ่ือนักเรียน,
ร้านสมทรง,  ร้านพรสุดาพันธ์ุไม้,  
บริษัท สยามแมคโคร จ้ากัด 
(มหาชน),  ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด  ทวี
เจริญ ซุปเปอร์สโตร์ 
ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์

ร้านออฟฟิศ มาร์ต, ร้านอิงค์ 2554, 
ร้านไอ ปร้ินท์, ร้านเก๊าอะแควเรียม, 
ร้านเพ่ือนักเรียน,
ร้านสมทรง,  ร้านพรสุดาพันธ์ุไม้,  
บริษัท สยามแมคโคร จ้ากัด (มหาชน),
  ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด  ทวีเจริญ 
ซุปเปอร์สโตร์ 
ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061080026 9/8/2018

1026 ขออนุมัติจ้างดูแลท้าความสะอาดห้องพักรับรองคณบดี 
ส้าหรับรองรองวิทยากรของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061080027 10/8/2018

1027 ขออนุมัติจ้างจัดท้าส่ิงพิมพ์/ตกแต่ง จ้านวน 1 โครงการ 
เพ่ือใช้ประกอบโครงการแข่งขันเคร่ืองบินกระดาษพับชิง
แชมป์ประเทศไทย คร้ังท่ี 15 (รอบคัดเลือก)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลป์พิฆเนศ,ร้านอิงค์ 2554 ร้านอักษรศิลป์พิฆเนศ,ร้านอิงค์ 2554 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061080034 15/8/2018

1028 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการด้าเนินงานโครงการ เพ่ือ
ใช้ประกอบโครงการแข่งขันเคร่ืองบินกระดาษพับชิง
แชมป์ประเทศไทย คร้ังท่ี 15 (รอบคัดเลือก)

11,800.00 11,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผ้ึงน้อย ,ท่าใหม่เสาเข็ม, บริษัท 
เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ้ากัด, 
ร้านเอกบุ๊คเซ็นเตอร์, ร้าน จ.เจริญ
พาณิชย์ ,ร้านทุกอย่าง 20 บาท

ร้านผ้ึงน้อย ,ท่าใหม่เสาเข็ม, บริษัท 
เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ้ากัด, 
ร้านเอกบุ๊คเซ็นเตอร์, ร้าน จ.เจริญ
พาณิชย์ ,ร้านทุกอย่าง 20 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061080035 15/8/2018

1029 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 24 สิงหาคม 2561 
เพ่ือรับ-ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ'' เตรียม
ความพร้อมการใช้งานระบบสารสนเทศบริหารจัดการ
องค์กร''

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

PR2100061080038 22/8/2018

1030 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 27 สิงหาคม 2561 
เพ่ือรับ-ส่งคณาจารย์เข้าร่วมการลงนามบันทึกความ
เข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา และ SEAFDEC ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพฯ

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

PR2100061080041 25/8/2018

หนา้ 87



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1031 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 28 
สิงหาคม 2561 เพ่ือรับ-ส่งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีทางทะเล ประจ้าปี
การศึกษา 2560

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

PR2100061080042 27/8/2018

1032 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 28 
สิงหาคม 2561 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมประชุมสภา
วิชาการ คร้ังท่ี 8/2561 และหารือกับสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ ม.บูรพา จ.ชลบุรี

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

PR2100061080043 27/8/2018

1033 ขออนุมัติจ้างติดฟิล์มกรองแสง 80 % และติดสติกเกอร์
ฝ้า เพ่ือลดความร้อนจากแสงแดด ท้าให้แอร์ท้างานเร็ว
ข้ึน สามารถสร้างความเป็นส่วนตัว ช่วยลดการซีดจาง
ของเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ภายในห้องเรียนหลักสูตร
ปริญญาโท

9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรพงศ์ ธัญญารักษ์ นายภัทรพงศ์ ธัญญารักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061080045 29/8/2018

1034 ขออนุมัติค่าวัสดุกิจกรรมประกวดและการแข่งขันด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ้านวน 1 โครงการ เพ่ือ
น้ามาใช้ในการจัดโครงการ''การจัดงานสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ้าปี 2561''

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอดไวซ์ไอทีอินฟินิท บจก.แอดไวซ์ไอทีอินฟินิท ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061070045 1/8/2018

1035 ขออนุมัติค่าประชาสัมพันธ์โครงการ เพ่ือน้ามาใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ ''การจัดงานสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ้าปี 2561''

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิงค์ 2554 , ร้านพิทยา ก๊อปป๊ี
เซ็นเตอร์ และร้านออฟฟิศ มาร์ต

ร้านอิงค์ 2554 , ร้านพิทยา ก๊อปป๊ีเซ็น
เตอร์ และร้านออฟฟิศ มาร์ต

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061070046 1/8/2018

1036 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือใช้ในโครงการเทคนิคการ
เขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง บ้านต้นกก บ้านต้นกก ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061070054 1/8/2018

1037 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ จ้านวน 1 รายการ เพ่ือ
รับ-ส่ง กรรมการในโครงการรักษ์ภาษาไทย คร้ังท่ี 13  
จากมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว-มหาวิทยาลัย
บูรพาวิทยาเขตจันทบุรี

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.พัฑฒิดา คะวิลัย น.ส.พัฑฒิดา คะวิลัย ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061070028 1/8/2018

หนา้ 88



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1038 ขออนุมัติค่าจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการ จ้านวน 1 
โครงการ เพ่ือใช้ในโครงการสนุกสุขใจไปกับภาษาอังกฤษ
 คร้ังท่ี 11

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยาก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยาก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061070067 1/8/2018

1039 ขออนุมัติค่าจัดนิทรรศการ จ้านวน 1 โครงการ เพ่ือ
น้ามาใช้ในการจัดนิทรรรศการในโครงการ ''การจัดงาน
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ้าปี 
2561''

36,400.00 36,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิงค์ 2554 , โรงพิพม์จิรเมธ , 
ร้านออฟฟิศ มาร์ต,ร้านโฆษิตวิทยา

ร้านอิงค์ 2554 , โรงพิพม์จิรเมธ , 
ร้านออฟฟิศ มาร์ต,ร้านโฆษิตวิทยา

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061070043 1/8/2018

1040 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จ้านวน 1 โครงการ เพ่ือถ่าย
เอกสารท่ีใช้ในโครงการรักษ์ภาษาไทย คร้ังท่ี 13

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยาก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยาก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061070029 1/8/2018

1041 ขออนุมัติค่าจัดท้าและส่งแบบสอบถาม จ้านวน 1 
โครงการ เพ่ือน้ามาใช้ในการจัดท้าแบบบสอบถาม
โครงการ ''การจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ส่วนภูมิภาค ประจ้าปี 2561''

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แอดไวซ์ไอทีอิฟินิท,ร้าน
ออฟฟิศมาร์ต,บจก.อมรจันทบุรี,ร้าน
ศรีเสริมการพิมพ์,ร้านพิทยาก๊อปป้ี
เซ็นเตอร์

บจก.แอดไวซ์ไอทีอิฟินิท,ร้านออฟฟิศ
มาร์ต,บจก.อมรจันทบุรี,ร้านศรีเสริม
การพิมพ์,ร้านพิทยาก๊อปป้ีเซ็นเตอร์

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061070044 1/8/2018

1042 ขออนุมัติจ้างติดต้ังระบบน้้าหมุนเวียนและระบายความ
ร้อนของเคร่ืองกล่ันน้้า จ้านวน ๑ ระบบ

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ  ผลทวี นายชัยศิริ  ผลทวี ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061070062 1/8/2018

1043 ขออนุมัติค่าเดินไฟ เพ่ือน้ามาใช้ในงาน ''การจัดงาน
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ้าปี 
2561''

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ  ผลทวี นายชัยศิริ  ผลทวี ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061070041 1/8/2018

1044 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองสูบน้้า แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า
สูบน้้าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที จ้านวน 2 เคร่ือง เพ่ือใช้
สูบน้้าในงานแปลงทดลอง สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเบญจา อินเตอร์เทรด จ้ากัด บริษัท ศรีเบญจา อินเตอร์เทรด จ้ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061070065 1/8/2018

1045 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองสับย่อยก่ิงไม้ใบไม้ 1 เคร่ือง เพ่ือใช้
สับย่อยก่ิงไม้ใบไม้ในแปลงทดลอง สาขา
เทคโนโลยีการเกษตร

52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปฏิพงศ์ อินดัสทรี จ้ากัด บริษัท ปฏิพงศ์ อินดัสทรี จ้ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061070064 1/8/2018

1046 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการ จ้านวน 1 โครงการ 
เพ่ือใช้ในโครงการเทคนิคการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิต มาร์ต ร้านออฟฟิต มาร์ต ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061070053 1/8/2018

หนา้ 89



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1047 ขออนุมัติจัดท้ารายงานและส่งรายงาน เพ่ือน้ามาใช้ค่า
จัดท้ารายงานและส่งรายงานในงาน ''การจัดงานสัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจ้าปี 2561''

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยาก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยาก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061070040 1/8/2018

1048 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการจ้านวน 1 โครงการ 
เพ่ือน้ามาใช้ในโครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

23,100.00 23,100.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เอกชัยดิสทริบิวช่ันซิสเท็ม,โรง
พิมพ์จิรเมธ,ร้านอิงค์ 2554,ร้าน
โฆษิตวิทยา,บจก.แฟมิล่ีดีพาร์ทเม้นส
โตร์,บจก.ไทวัสดุ,ร้านออฟฟิศมาร์ต

บจก.เอกชัยดิสทริบิวช่ันซิสเท็ม,โรง
พิมพ์จิรเมธ,ร้านอิงค์ 2554,ร้านโฆษิต
วิทยา,บจก.แฟมิล่ีดีพาร์ทเม้นสโตร์,บ
จก.ไทวัสดุ,ร้านออฟฟิศมาร์ต

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061070030 1/8/2018

1049 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ประกอบโครงการ จ้านวน 
1 โครงการ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมในโครงการรักษ์
ภาษาไทย คร้ังท่ี 13

6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ ,ร้านโฆษิตวิทยา โรงพิมพ์จิรเมธ ,ร้านโฆษิตวิทยา ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061070027 1/8/2018

1050 ขออนุมัติค่าเช่าเต๊นท์ จ้านวน 1 โครงการ เพ่ือน้ามาใช้
ในงาน ''การจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ส่วนภูมิภาค ประจ้าปี 2561''

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายมนัส บรรจง นายมนัส บรรจง ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061070042 1/8/2018

1051 ขออนุมัติซ้ือัสดุประกอบโครงการ จ้านวน 1 โครงการ 
เพ่ือใช้ในโครงการสนุกสุขใจไปกับภาษาอังกฤษ คร้ังท่ี 11

5,050.00 5,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศ มาร์ต ร้านออฟฟิศ มาร์ต ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061070066 1/8/2018

1052 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองปรับอากาศและตู้เย็น เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการและ
ภายในห้องปฏิบัติการฯ

88,100.00 88,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส อาร์ เคร่ืองเย็น ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส อาร์ เคร่ืองเย็น ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061070057 6/8/2018

1053 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 8 
สิงหาคม 2561 เพ่ือรับวิทยากรโครงการเทคนิคการ
เขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีบ้านพัก
กรุงเทพฯ มาส่งท่ี ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร เจริญพร นายสมมิตร เจริญพร ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061080012 7/8/2018

1054 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ้านวน 2 รายการ เพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
และวิชาโรคและแมลงศัตรูพืช

34,989.00 34,989.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ้ากัด บริษัท กิบไทย จ้ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061080023 8/8/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1055 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ้านวน 3 เคร่ือง เพ่ือใช้
ในการท้างานของอาจารย์ภายในคณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ้ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ้ากัด

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2200061080001 20/8/2018

1056 ขออนุมัติจ้างเหมาไถนา จ้านวน 1 งาน เพ่ือเตรียมพ้ืนท่ี
นา ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย คร้ังท่ี 8

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน์ จันทสิทธ์ิ นายสุทัศน์ จันทสิทธ์ิ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061080030 14/8/2018

1057 ขออนุมัติซ้ือหมึกพิมพ์ จ้านวน 4 รายการ เพ่ือใช้ในการ
สนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ในคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

52,950.00 52,950.00 เฉพาะเจาะจง อิสเทิร์น เซอร์วิส อิสเทิร์น เซอร์วิส ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061080035 14/8/2018

1058 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ติดต้ังและ
เซตระบบ จ้านวน 1 เคร่ือง และล้าโพง ขนาด 8 น้ิว 
จ้านวน 1 คู่ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการจัดประชุมของ
บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

13,750.00 13,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสโฟร์. ซีเคียวริต้ี ซาวด์ ซิส
เต็ม เซอร์วิส จ้ากัด

บริษัท เอสโฟร์. ซีเคียวริต้ี ซาวด์ ซิส
เต็ม เซอร์วิส จ้ากัด

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061080039 15/8/2018

1059 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 7 รายการ เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยา โรคและแมลง
ศัตรูพืชเบ้ืองต้น และปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร

2,380.00 2,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัชชัยเภสัช จ้ากัด,
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ้ากัด, ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ย่ิงใหญ่
ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านพลาสติก
บูรพา

บริษัท ชัชชัยเภสัช จ้ากัด,
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ้ากัด, ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ย่ิงใหญ่
ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านพลาสติก
บูรพา

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061080044 15/8/2018

1060 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบการเรียนการสอน จ้านวน 4 
รายการ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา 28034759
 ; Selected Topics in Agricultural Technology 
เน่ืองจากมีการปรับปรุงน้ือหาให้ทันสมัย

9,640.00 9,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านสวนเตย,นางสาวชณาภาญ 
จันยมิตรี,ร้านสวนมะนาวผู้พัน 
จังหวัดระยอง

ร้านบ้านสวนเตย,นางสาวชณาภาญ 
จันยมิตรี,ร้านสวนมะนาวผู้พัน จังหวัด
ระยอง

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061080045 15/8/2018

1061 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 9 รายการ เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติงานสอนของบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์

13,140.00 13,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ้ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ้ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061080042 15/8/2018

1062 เช่าเคร่ืองปรับอากาศชนิดเคล่ือนท่ีได้ ขนาด 100,000 
บีทียู จ้านวน 1 เคร่ือง ระหว่างวันท่ี 17-19 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส อาร์ เคร่ืองเย็น ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส อาร์ เคร่ืองเย็น ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061080063 16/8/2018

หนา้ 91



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1063 ขออนุมัติซ้ือชุด UV ฆ่าเช้ือ ส้าหรับตู้ปลอดเช้ือ 
Biological safety Cabinet (Class II) ใช้ส้าหรับตู้
ปลอดเช้ือ เพ่ือใช้ในห้องปฏิบัติการของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์โฟล แคลลิเบรช่ัน จ้ากัด บริษัท แอร์โฟล แคลลิเบรช่ัน จ้ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061080062 16/8/2018

1064 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 24 สิงหาคม 2561 
เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เดินทางเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยคร้ังท่ี 8/2561 ณ ส้านักงาน สกอ. และเข้า
ร่วมประชุมสภาคณบดีฯ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061080076 22/8/2018

1065 ขออนุมัติจ้างท้าป้ายประชาสัมพันธ์สาขา เพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ของสาขาภาษาอังกฤษ  เพ่ือการส่ือสาร
ทางธุรกิจ ในการจัดงานท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีซี สแกน ร้านพีซี สแกน ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061080087 24/8/2018

1066 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมโรงเรือนเพาะช้าเกษตรอินทรีย์
เพ่ืองานวิจัย จ้านวน 1 งาน

180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ  ผลทวี นายชัยศิริ  ผลทวี ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2200061080003 24/8/2018

1067 ขออนุมัติจ้างท้าป้ายประชาสัมพันธ์สาขา เพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ของสาขา เพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ ใน
การจัดงานท้ังในและนอกมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี

3,540.00 3,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีซี สแกน ร้านพีซี สแกน ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061080088 24/8/2018

1068 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 27 
สิงหาคม 2561 เพ่ือรับ-ส่งคณบดีและคณาจารย์ เข้าพบ
คุณปรัชญา สมะลาภา รองประธานกรรมการหอการค้า
ไทย เพ่ือหารือโครงการพัฒนานวัตกรรมภาพถ่ายทาง
ดาวเทียม

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061080089 25/8/2018

1069 ขออนุมัติจ้างท้าป้ายประชาสัมพันธ์สาขาบริหารธุรกิจ 
เพ่ือใช้ในการจัดงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 วิทยาเขตจันทบุรี

2,665.00 2,665.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอปร้ิน ร้านไอปร้ิน ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061080097 30/8/2018

1070 ขออนุมัติจ้างท้าป้ายประชาสัมพันธ์สาขาเทคโนโลยีการ
สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการจัดงานท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย วิทยาเขตจันทบุรี

4,320.00 4,320.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ โรงพิมพ์จิรเมธ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200061080096 30/8/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1071 ขออนุมัติซ้ือปล๊ักไฟพ่วง เพ่ือใช้ส้าหรับการจัดนิทรรศการ
เปิดโลกอัญมณี คร้ังท่ี 11

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061070033 1/8/2018

1072 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการ เพ่ือใช้ส้าหรับการจัด
นิทรรศการเปิดโลกอัญมณี คร้ังท่ี 11

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต ร้านออฟฟิศมาร์ต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061070035 1/8/2018

1073 ขออนุมัติจ้างท้าหุ่นผ้ายืด เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน
รายวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ

21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรี ขันสอาด นางสาวพัชรี ขันสอาด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061080001 1/8/2018

1074 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร เพ่ือใช้ในโครงการเปิดโลกอัญ
มณี คร้ังท่ี 11

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีเสริมการพิมพ์ ร้านศรีเสริมการพิมพ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061070029 1/8/2018

1075 ขอความเห็นชอบอนุมัติซ้ือโทรศัพท์เคล่ือนท่ี จ้านวน 1 
เคร่ือง เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ ส้าหรับคณบดีคณะอัญมณี

33,900.00 33,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็น คอมมูนิเคช่ัน
 จ้ากัด

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็น คอมมูนิเคช่ัน 
จ้ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061060042 1/8/2018

1076 ขอความเห็นชอบซ้ือมอเตอร์ประตูม้วน พร้อมกล่อง
ควบคุมรีโมท จ้านวน 4 ชุด เพ่ือใช้ส้าหรับควบคุมการ
เปิด-ปิดประตูม้วน อาคารปฏิบัติการอัญมณีและ
เคร่ืองประดับ

71,500.00 71,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ต.ม่ันคง 2015 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ต.ม่ันคง 2015 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061060049 1/8/2018

1077 ขอความเห็นชอบซ้ือบอร์ดนิทรรศการ ขนาด 1 x 2เมตร
 จ้านวน 12 ชุด เพ่ือใช้ในการจัดแสดงผลงานนิสิต และ
คณะอัญมณี

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวเซอร์ จ้ากัด บริษัท ดีไวเซอร์ จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061060048 1/8/2018

1078 ขอความเห็นชอบซ้ือชุดบอร์ดนิทรรศการ เฟรม
อลูมิเนียม ขนาด 70 x 190 cm จ้านวน 4 ชุด เพ่ือใช้
ในการจัดแสดงผลงานนิสิตและคณะอัญมณีนอกสถานท่ี

71,500.00 71,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอด ออน จ้ากัด บริษัท แอด ออน จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061060047 1/8/2018

1079 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองตัดโลหะแบบละเอียด จ้านวน 1 
เคร่ือง เน่ืองจาก PCB และ MOTOR CONTROL HI -
VOLT FOR REPAIR Isomet 1000 ไม่สามารถใช้งานได้

53,821.00 53,821.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซมเพรพ จ้ากัด บริษัท แซมเพรพ จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061070044 1/8/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1080 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการท้าแม่พิมพ์
เคร่ืองประดับ จ้านวน 2 รายการ เพ่ือให้นิสิตได้ใช้
อุปกรณ์ในการฝึกผ่าแม่พิมพ์ยาง

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติมา กางการ นางสาวชุติมา กางการ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061070027 1/8/2018

1081 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการ เพ่ือใช้ส้าหรับจัด
นิทรรศการเปิดโลกอัญมณี คร้ังท่ี 11

6,458.00 6,458.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอกาลิโก ร้านอกาลิโก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061070030 1/8/2018

1082 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการ เพ่ือใช้ส้าหรับการจัด
นิทรรศการเปิดโลกอัญมณี คร้ังท่ี 11

18,012.00 18,012.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเอส เทรดด้ิง สตีล จ้ากัด, 
นางสาวชุติมา  กางการ, ร้านผ้ึงน้อย
 และบริษัท แคด เมคเกอร์ จ้ากัด

บริษัท วีเอส เทรดด้ิง สตีล จ้ากัด, 
นางสาวชุติมา  กางการ, ร้านผ้ึงน้อย 
และบริษัท แคด เมคเกอร์ จ้ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061070036 1/8/2018

1083 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการ เพ่ือใช้ส้าหรับการจัด
นิทรรศการเปิดโลกอัญมณี คร้ังท่ี 11

3,840.00 3,840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต ร้านออฟฟิศมาร์ต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061070034 1/8/2018

1084 ขออนุมัติจ้างเหมายานพานะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 8 
สิงหาคม 2561 เพ่ือรับ-ส่งคณาจารย์เข้าร่วมสัมมนา
หัวข้อ ''Start Up ท้าธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ
ออนไลน์กอย่างไร้ยุค 4.0 ณ อาคาร ITF-Tower 
กรุงเทพฯ

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

PR2300061080021 7/8/2018

1085 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 
เพ่ือใช้ในการรับครุภัณฑ์จาก กรุงเทพฯ มายัง
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง นายลาวรรณ วิชัยค้า นายลาวรรณ วิชัยค้า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061080010 7/8/2018

1086 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 28 สิงหาคม 2561 
เพ่ือส่งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุรภาพการศึกษา
 ระดับคณะ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ้าปี
การศึกษา 2560 ณ ม.ศรีนครินท์วิโรฒ ประสานมิตร

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

PR2300061080023 7/8/2018

1087 ขออนุมัติจ้างพิมพ์แผ่นไวนิล เพ่ือใช้ส้าหรับการจัด
นิทรรศการเปิดโลกอัญมณี คร้ังท่ี 11

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิงค์ 2554 ร้านอิงค์ 2554 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061070032 7/8/2018

หนา้ 94



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1088 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 27 สิงหาคม 2561 
เพ่ือรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุรภาพการศึกษา
 ระดับคณะ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ้าปี
การศึกษา 2560 ณ ม.ศรีนครินท์วิโรฒ ประสานมิตร

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

PR2300061080022 7/8/2018

1089 ขออนุมัติซ้ือซองผ้าแบบแขวนผนังส้าหรับจัดเก็บอุปกรณ์
 เพ่ือให้นิสิตได้ใช้อุปกรณ์ภายในห้องเรียนให้เป็น
หมวดหมู่

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายศตวรรษ สุรพล นายศตวรรษ สุรพล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061080011 7/8/2018

1090 ขออนุมัติค่าวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ เพ่ือใช้
ในการจัดโครงการประกวด BUU GEMS and Jewelry
 Award 4 th

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพลอยการพิมพ์ ร้านพลอยการพิมพ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061080025 8/8/2018

1091 ขออนุมัติซ้ือกล่องใส่ซีดี จ้านวน 2 รายการ เพ่ือใช้ใน
การจัดเตรียมส่ือการสอนและการท้างานของคณะอัญมณี

519.00 519.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ้ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ้ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061080027 8/8/2018

1092 ขออนุมัติซ้ือวัสดุในการด้าเนินงานเพ่ือใช้ในการจัด
โครงการประกวด BUU GEMS and Jewelry Award 4
 th

8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอกาลิโก ร้านอกาลิโก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061080024 8/8/2018

1093 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการเรียนการผลิต
เคร่ืองประดับ จ้านวน 7 รายการ เพ่ือให้นิสิตได้เรียน
และผลิตเคร่ืองประดับ

25,947.50 25,947.50 เฉพาะเจาะจง รจนาเจียรนัย รจนาเจียรนัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061080026 8/8/2018

1094 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 16 สิงหาคม 2561 
เพ่ือรับ-ส่งคณาจารย์เข้าร่วมจัดนิทรรศการ Innovation
 Hubs

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

PR2300061080042 15/8/2018

1095 ซ้ือโต๊ะไม้ยางพาราอัดประสาน 12 ตัว ส้าหรับจัดพ้ืนท่ี
ช้ัน 1 บริเวณโถงกลางอาคาร (ลานแดง) เพ่ือจัดเป็น
พ้ืนท่ีใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ ท้ากิจกรรมของนิสิต

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเรือง สอนพรม นายบุญเรือง สอนพรม มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PO2400061080001 1/8/2018

1096 ขออนุมัติค่าชุดปฐมพยาบาล จ้านวน 2 ชุด เพ่ือใช้ปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้นในโครงการศูนย์เฝ้าระวังความ
ปลอดภัยการจัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ ประจ้าปี
การศึกษา 2561 (6-31ส.ค.61)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยาเทพประสิทธ์ิ ร้านยาเทพประสิทธ์ิ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061080002 2/8/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1097 ขออนุมัตซ้ือกระดาษเช็ดมือแบบแผ่น  และกระดาษ
ช้าระแบบแผ่น ส้าหรับใช้ในห้องสุขา อาคารเฉลิมพระ
เกียรติของคณะฯ

12,283.60 12,283.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์
 ซัพพลาย 2008

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย 2008

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PO2400061080003 2/8/2018

1098 ขออนุมัติจ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสารวิชาการ การ
จัดการธุรกิจ ม.บูรพา ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 เพ่ือเผยแพร่
ผลงานวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจของบุคลากรท้ัง
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยระดับชาติ

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PO2400061080002 2/8/2018

1099 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ Contemporary Management 
จ้านวน 50 เล่ม เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบในการ
จัดการเรียนสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PO2400061080005 3/8/2018

1100 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก(กระเป๋า, ปากกา, แฟลชไดร์ฟ
พร้อมกล่องไม้, โบว์กลม) เพ่ือมอบเป็นท่ีระลึกให้กับ
คณะกรรมการฯ โครงการรับรองการตรวจประเมิณ
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 60 
(8-9ส.ค.61)

2,640.00 2,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061080006 3/8/2018

1101 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ Essentals of MIS จ้านวน 13 เล่ม 
เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดการเรียนสอนนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา

17,940.00 17,940.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PO2400061080004 3/8/2018

1102 ขออนุมัติจ้างท้าไวนิล จ้านวน 1 ป้าย ส้าหรับใช้ตกแต่ง
สถานท่ีเพ่ือลงนามถวายพระพรเน่ืองในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลท่ี 9

963.00 963.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ้ากัด

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ้ากัด

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061080047 6/8/2018

1103 ขออนุมัติค่าเคร่ืองไทยธรรมและสังฆทาน (อาหารแห้ง 
รายการตามรายละเอียดแนบใบเสนอซ้ือ/จ้าง) ส้าหรับ
ตักบาตรอาหารแห้งในโครงการวันสถาปนาคณะการ
จัดการและการท่องเท่ียว ปี 2561(9ส.ค.61)

1,574.50 1,574.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขา
ชลบุรี)

บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขา
ชลบุรี)

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061080046 6/8/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1104 ขออนุมัติค่าเคร่ืองไทยธรรม/สังฆทาน (สังฆทาน 9 ชุด 
รายการตามรายละเอียดแนบใบเสนอซ้ือ/จ้าง) ส้าหรับ
ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ในการจัดโครงการวันสถาปนา
คณะการจัดการและการท่องเท่ียว ปี 2561(9ส.ค.61)

2,698.50 2,698.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขา
ชลบุรี)

บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขา
ชลบุรี)

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061080045 6/8/2018

1105 ขออนุมัติจ้างออกแบบและพิมพ์จดหมายข่าว ฉบับเดือน
 มิ.ย.-ก.ค.61 จ้านวน 1,000 ใบ เพ่ือเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารและกิจกรรมของคณะฯ

13,696.00 13,696.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ออล อิน วัน เพรส
 แอนด์ ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ออล อิน วัน เพรส 
แอนด์ ซัพพลาย

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PO2400061080006 6/8/2018

1106 ขออนุมัติซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า (เปล่ียนฟิวล์
ไฟฟ้าแรงสูง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการ
และการท่องเท่ียว

899.68 899.68 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน 
(สาขาท่ี 00212)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน (สาขา
ท่ี 00212)

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061080040 6/8/2018

1107 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส้านักงาน (ลวดเย็บ, เทปใส, กาวแท่ง, 
กระดาษสี) เพ่ือใช้เป็นวัสดุส้านักงานในการด้าเนินงาน
บริหารการจัดการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา

3,167.79 3,167.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061080043 6/8/2018

1108 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าปูโต๊ะของ
คณะฯ เพ่ือเป็นการท้าความสะอาดส้าหรับใช้ในงานจัด
เบรก และงานลงทะเบียนต่าง ๆ

160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลุงเภาซักอบรีด ร้านลุงเภาซักอบรีด มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061080064 7/8/2018

1109 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ ส้าหรับ
ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในการจัดโครงการวัน
สถาปนาคณะการจัดการและการท่องเท่ียว ปี 2561(9
ส.ค.61)

295.00 295.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นะโม ดอกไม้สด (โม) ร้าน นะโม ดอกไม้สด (โม) มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061080067 7/8/2018

1110 ขออนุมัติค่าเคร่ืองไทยธรรมและสังฆทาน (ดอกไม้พร้อม
ธูปเทียน จ้านวน 9 ชุด) ส้าหรับถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ 
ในการจัดโครงการวันสถาปนาคณะการจัดการและการ
ท่องเท่ียว ปี 2561(9ส.ค.61)

135.00 135.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นะโม ดอกไม้สด (โม) ร้าน นะโม ดอกไม้สด (โม) มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061080066 7/8/2018

1111 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิง
ยุทธศาสตร์ทฤษฎีและการปฏิบัติ จ้านวน 6 เล่ม เพ่ือใช้
เป็นเอกสารประกอบในการจัดการเรียนสอนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์
เนช่ันแนล จ้ากัด

บริษัท ศูนย์กฎหมายธุรกิจอินเตอร์
เนช่ันแนล จ้ากัด

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061080089 10/8/2018

หนา้ 97



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1112 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร 2 เคร่ือง ช้ัน 7 และค่าถ่าย
เอกสาร 3 เคร่ือง ช้ัน 9 เพ่ือใช้ในงานส้านักงาน/งาน
จัดการเรียนการสอน และพิมพ์เอกสารงานวิชาการของ
คณาจารย์

6,288.07 6,288.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061080095 14/8/2018

1113 ขออนุมัติซ้ือน้้าด่ืม จ้านวน 60 ถัง และจ้านวน 60 แพ็ค 
เพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภคภายในส้านักงานของคณะฯ

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

PR2400061080096 14/8/2018

1114 ขออนุมัติค่าซ่อมแซม และบ้ารุงรักษารถยนต์ (รถตู้) 
ทะเบียน ฮท 107 กทม. (ต้ังศูนย์ล้อ, เปล่ียนปีกนก, 
เปล่ียนโช๊คอัพหลัง) เพ่ือซ่อมแซมและบ้ารุงรักษารถยนต์
 ส้าหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการของคณะฯ

19,281.40 19,281.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ้ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ้ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061080099 15/8/2018

1115 ขออนุมัติซ้ือมิเตอร์ไฟฟ้า 1 เคร่ือง ส้าหรับใช้ในห้องพัก
รับรองของคณะ (แทนมิเตอร์ไฟฟ้าเดิมท่ีช้ารุดไม่สามาร
ซ่อมได้) ห้องพักเลขท่ี 106 ช้ัน 1 อาคารมีชัย ฤชุพันธ์ 2

1,979.50 1,979.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคเซิฟ ซัพพลาย จ้ากัด บริษัท เทคเซิฟ ซัพพลาย จ้ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061080101 16/8/2018

1116 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองโทรสาร (แฟกซ์)1 เคร่ือง ส้าหรับใช้
ในงานส้านักงานคณบดี คณะการจัดการและการ
ท่องเท่ียว ห้อง 209 ช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

5,339.30 5,339.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคเซิฟ ซัพพลาย จ้ากัด บริษัท เทคเซิฟ ซัพพลาย จ้ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061080102 16/8/2018

1117 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ 1 เคร่ือง ส้าหรับใช้ใน
งานสารบรรณ ของคณะการจัดการและการท่องเท่ียว 
ห้อง 209 ช้ัน 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

12,626.00 12,626.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคเซิฟ ซัพพลาย จ้ากัด บริษัท เทคเซิฟ ซัพพลาย จ้ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PO2400061080008 16/8/2018

1118 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร 2 เคร่ือง ช้ัน 7 และค่าถ่าย
เอกสาร 3 เคร่ือง ช้ัน 9 เพ่ือใช้ในงานส้านักงาน/งาน
จัดการเรียนการสอน และพิมพ์เอกสารงานวิชาการของ
คณาจารย์

3,611.89 3,611.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061080104 16/8/2018

1119 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ชุดเคร่ืองนอน 
และผ้าม่านของห้องพักรับรองของคณะฯ อาคารมีชัย 
ฤชุพันธ์ 2 ห้อง 106, 107

740.00 740.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลุงเภาซักอบรีด ร้านลุงเภาซักอบรีด มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061080106 17/8/2018

หนา้ 98



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1120 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ International Business จ้านวน 7
 เล่ม เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดการเรียน
สอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PO2400061080009 17/8/2018

1121 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาท้าความสะอาด ค่าจ้างเหมาท้า
ความสะอาด และดูแลสวนและต้นไม้ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ คณะฯ จ้านวน 6 งวด (แก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาจ้าง
เหมาท้าความสะอาดแนบท้ายสัญญาเลขท่ี 1/2561)

44,286.00 44,286.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.
เอส.ซี.กรุ๊ป จ้ากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.
เอส.ซี.กรุ๊ป จ้ากัด

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PO2400061080011 20/8/2018

1122 ขออนุมัติค่าเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 
เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการจัดอบรมโครงการปฐมนิเทศ 
ประจ้าปีการศึกษา 2561(25-26ส.ค.61)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ 
คลับ จ้ากัด

บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ
 จ้ากัด

มีอาชีพให้เช่าโดยตรง ให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061080110 21/8/2018

1123 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ้านวน 1
 คัน 2 วัน ใช้ในการเดินทางไปกลับเพ่ือเข้าร่วมโครงการ
ปฐมนิเทศ ประจ้าปีการศึกษา 2561(25-26ส.ค.61)

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรณชัย ม่ันคงพีรเดช นายกรณชัย ม่ันคงพีรเดช มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061080109 21/8/2018

1124 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ้านวน 2
 คัน เพ่ือใช้เดินทางเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการ
ด้าเนินงานโรงแรม-FB/BQ/HK(กทม.-Set Menu) 
สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม(27ส.ค.61)

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรณชัย ม่ันคงพีรเดช นายกรณชัย ม่ันคงพีรเดช มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061080111 21/8/2018

1125 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ้านวน 1
 คัน 2 วัน เพ่ือใช้ในการเดินทางไปกลับเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาภาวะผู้น้าและทักษะทางสังคมฯ(2-4ก.ย.61)

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรณชัย ม่ันคงพีรเดช นายกรณชัย ม่ันคงพีรเดช มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061080148 28/8/2018

1126 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ชุดเคร่ืองนอน
ส้าหรับใช้ในห้องพักรับรองของคณะฯ อาคารมีชัย ฤชุ
พันธ์ (ห้อง 106, 107)

320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลุงเภาซักอบรีด ร้านลุงเภาซักอบรีด มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061080150 28/8/2018

หนา้ 99



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1127 ขออนุมัติค่าของท่ีระลึก(กระเช้าอาหารแห้ง) เพ่ือมอบ
เป็นของท่ีระลึกในโครงการผู้ประกอบการพบนิสิต 
(Roadshow) บริษัท แกรนด์ ธอนตัน จ้ากัด (30ส.ค.61)

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา หนองมน ร้านมารดา หนองมน มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061080154 28/8/2018

1128 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างซักรีดผ้าในศูนย์บริการการแพทย์
แผนไทยฯ ประจ้าเดือนสิงหาคม 2561

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอราคา 
4,000 บาท

นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอราคา 
4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061080004 1/8/2018

1129 ขออนุมัติเบิกค่าน้้ามันรถรับส่งเอกสาร ประจ้าเดือน
สิงหาคม 2561

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 
บาท

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061080003 1/8/2018

1130 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเชอร์วิส/ ร้าน
LEEDA COPY/ร้านธีรเดช/เสนอ
ราคา 3,600 บาท

ร้านพร้อมพรรณเชอร์วิส/ ร้านLEEDA
 COPY/ร้านธีรเดช/เสนอราคา 
3,595.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061080005 1/8/2018

1131 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด / 
เสนอราคา           2, 000บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด / 
เสนอราคา                    2, 000บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061080017 15/8/2018

1132 ขออนุมัติเบิกค่าของท่ีระลึก-โครงการตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ วันท่ี 23-24 
สิงหาคม 2561

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร   / เสนอราคา 3, 000บาท

มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบ
ศร   / เสนอราคา 2,260บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061080021 15/8/2018

1133 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการยานพาหนะ-โครงการ
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 
วันท่ี 23-24 สิงหาคม 2561

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ฐิตะเจริญ   / เสนอ
ราคา 6,000บาท

นายสมชาย  ฐิตะเจริญ   / เสนอราคา
 6,000บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061080022 15/8/2018

1134 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม-โครงการตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ วันท่ี 
23-24 สิงหาคม 2561

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช / เสนอราคา 4,000บาท ร้านธีรเดช / เสนอราคา 3,396.60 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061080023 16/8/2018

1135 ขออนุมัติเบิกของท่ีระลึกงานเกษียณอายุฯ ประจ้าปี 
2561 ในงานเกียรติภูมิแห่งบูรพา 2561

4,472.00 4,472.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร   / เสนอราคา 4,472บาท

มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบ
ศร   / เสนอราคา 4,472บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061080024 17/8/2018

1136 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสาร-โครงการสืบสานต้านาน
เคร่ืองหอมไทย วันท่ี 25-26 สิงหาคม 2561

132.00 132.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นบุญ การพิมพ์/เสนอราคา 
132 บาท

ร้านต้นบุญ การพิมพ์/เสนอราคา 132
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061080026 20/8/2018

หนา้ 100



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1137 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการสืบสานต้านาน
เคร่ืองหอมไทย วันท่ี 25-26 สิงหาคม 2561

27,348.00 27,348.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลาพิส ทรอปิคอล สปา โพร
ดักส์ จ้ากัด, บริษัท ยูคายูคา จ้ากัด, 
บริษัท เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันต๊ึง) 
จ้ากัด, บริษัท ออยน์ ทพาลัม จ้ากัด 
และบริษัท รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ 
สเกล จ้ากัด /เสนอราคา 27,348 
บาท

บริษัท ลาพิส ทรอปิคอล สปา โพร
ดักส์ จ้ากัด, บริษัท ยูคายูคา จ้ากัด, 
บริษัท เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันต๊ึง) จ้ากัด
, บริษัท ออยน์ ทพาลัม จ้ากัด และ
บริษัท รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ สเกล 
จ้ากัด /เสนอราคา 27341.61 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061080025 20/8/2018

1138 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือวัตถุดิบ-โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วย
การแพทย์แผนไทย (การอยู่ไฟ) วันท่ี 8-9 กันยายน 2561

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณภา สุขผล และ
นางสาวแววใจ พิมพิลา      / เสนอ
ราคา 10,000บาท

นางสาววรรณภา สุขผล และนางสาว
แววใจ พิมพิลา      / เสนอราคา 
10,000บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061080031 30/8/2018

1139 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์-โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วย
การแพทย์แผนไทย (การอยู่ไฟ) วันท่ี 8-9 กันยายน 2561

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด 
(มหาชน), ร้านยาดีฟาร์มาซี, ร้าน
พอใจพาณิช, ร้านเฮียกุ้ง, นายวัฒน
ชัย พยุงวงษ์ และนางสาววรรณภา 
สุขผล      / เสนอราคา 27,000 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน),
 ร้านยาดีฟาร์มาซี, ร้านพอใจพาณิช, 
ร้านเฮียกุ้ง, นายวัฒนชัย พยุงวงษ์ 
และนางสาววรรณภา สุขผล      / 
เสนอราคา 26,659 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061080032 30/8/2018

1140 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม-โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วย
การแพทย์แผนไทย (การอยู่ไฟ) วันท่ี 8-9 กันยายน 2561

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน LEEDA COPY  / เสนอราคา 
5,000 บาท

ร้าน LEEDA COPY  / เสนอราคา 
5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700061080033 30/8/2018

1141 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอนปฏิบัติการในวิชาเทคโนโลยีอาหารสัตว์
และโภชนศาสตร์สัตว์ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
สัตว์

3,953.65 3,953.65 เฉพาะเจาะจง บ.ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์ จ้ากัด บ.ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์ จ้ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต้่าสุด PR2800061080002 6/8/2018

1142 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ ท่ีใช้ในโครงการ
ฝึกอบรมการขยายพันธ์ุพืชคร้ังท่ี 6 ตอน วิธีการปลูก 
ดินปลูก และการเพาะขยายพันธ์ุพืชผัก ในวันท่ี 26 
สิงหาคม 2561

20,360.00 20,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้านแชมป์อิงเจ็ท,น.ส.สุวารี งา
ทอง,นายจ้านงค์ เหล็กศิริ,ร้านมิตร
เกษตร ๒,บ.ศรีกิจอะโกรเทรด จ้ากัด
,บ.สยามแม็คโคร จ้ากัด,หจก.เอ็น ซี 
อิเล็คทริคแอนด์ซัพพลาย

ร้านล้านแชมป์อิงเจ็ท,น.ส.สุวารี งา
ทอง,นายจ้านงค์ เหล็กศิริ,ร้านมิตร
เกษตร ๒,บ.ศรีกิจอะโกรเทรด จ้ากัด
,บ.สยามแม็คโคร จ้ากัด,หจก.เอ็น ซี 
อิเล็คทริคแอนด์ซัพพลาย

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต้่าสุด PR2800061080006 9/8/2018

หนา้ 101



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1143 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจัดท้าเล่มรายงานฉบับ
สมบูรณ์ ท่ีใช้ในโครงการฝึกอบรมการขยายพันธ์ุพืชคร้ังท่ี
 6 ตอน วิธีการปลูก ดินปลูก และการเพาะขยายพันธ์ุ
พืชผัก ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2561

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี บริการดี รวดเร็ว ราคาต้่าสุด PR2800061080007 9/8/2018

1144 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าเช่าเคร่ืองเสียง ท่ีใช้ใน
โครงการฝึกอบรมการขยายพันธ์ุพืชคร้ังท่ี 6 ตอน 
วิธีการปลูก ดินปลูก และการเพาะขยายพันธ์ุพืชผัก ใน
วันท่ี 26 สิงหาคม 2561

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรายุทธ ช้านาญปืน นายวรายุทธ ช้านาญปืน บริการดี รวดเร็ว ราคาต้่าสุด PR2800061080008 9/8/2018

1145 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุในโครงการบูรพาสืบ
สานวิธีชาวนา ในวันท่ี 4-5 สิงหาคม 2561

32,800.00 32,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญภัณฑ์,ร้านทริปเป้ิล ที
คอมพิวเตอร์,ร้านมิตรเกษตร2,บริษัท
 เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ้ากัด,
ร้านศรีทอง นาฬิกา,นายประทีป อูป
แก้ว ,ร้านล้านแชมป์อิงเจ็

ร้านเจริญภัณฑ์,ร้านทริปเป้ิล ที
คอมพิวเตอร์,ร้านมิตรเกษตร2,บริษัท 
เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ้ากัด,
ร้านศรีทอง นาฬิกา,นายประทีป อูป
แก้ว ,ร้านล้านแชมป์อิงเจ็

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต้่าสุด PR2800061080010 14/8/2018

1146 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาท้าแปลงสาธิต 
จ้านวน 3 แปลง เพ่ือใช้ในโครงการบูรพาสืบสานวิธี
ชาวนา ในวันท่ี 4-5 สิงหาคม 2561

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่ง เย็นอุดม นายรุ่ง เย็นอุดม บริการดี รวดเร็ว ราคาต้่าสุด PR2800061080009 14/8/2018

1147 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ ส้าหรับใช้ท้าพ้ืนท่ี
ตากผ้าภายในหอพักนิสิตหญิง

4,412.00 4,412.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสินวัฒนา,หจก.ชัยประดิษฐ์,หจก.
เหล็กวัฒนา,ร้านวัฒนาโลหะกิจ

ร้านสินวัฒนา,หจก.ชัยประดิษฐ์,หจก.
เหล็กวัฒนา,ร้านวัฒนาโลหะกิจ

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต้่าสุด PR2800061080014 15/8/2018

1148 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ ส้าหรับใช้ท้าพ้ืนท่ี
ตากผ้าภายในหอพักนิสิตหญิง

6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสินวัฒนา,หจก.ชัยประดิษฐ์,หจก.
เหล็กวัฒนา,ร้านวัฒนาโลหะกิจ

ร้านสินวัฒนา,หจก.ชัยประดิษฐ์,หจก.
เหล็กวัฒนา,ร้านวัฒนาโลหะกิจ

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต้่าสุด PR2800061080015 15/8/2018

1149 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ้ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ้ากัด สินค้าได้มาตรฐาน เครดิตได้ 
ราคามาตรฐาน

PR2800061080022 29/8/2018

1150 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน

9,576.50 9,576.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ็น ซี อิเล็คทริค
แอนด์ซัพพลาย (ส้านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ็น ซี อิเล็คทริค
แอนด์ซัพพลาย (ส้านักงานใหญ่)

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต้่าสุด PR3300061080001 3/8/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1151 ขออนุมัติจ้างและจ่ายเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
ส้าหรับงานประชุมวิชาการของคณาจารย์ ประจ้าเดือน
สิงหาคมคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสาร (ข้าง
ธนาคารกรุงไทย)
ต้นกล้า ก๊อปป้ี
ศูนย์ถ่ายเอกสาร ไทยแก้ว

ศูนย์ถ่ายเอกสาร (ข้างธนาคารกรุงไทย)
ต้นกล้า ก๊อปป้ี
ศูนย์ถ่ายเอกสาร ไทยแก้ว

บริการดี รวดเร็ว ราคาต้่าสุด PR3300061080017 10/8/2561

1152 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถยน์เพ่ือใช้
เป็นรถส้าหรับรับ-ส่ง ส้าหรับเข้าร่วมการเสวนา ''
กระทรวงใหม่ : โอกาสและความท้าทาย ส้าหรับ
มหาวิทยาลัย

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย์ อัฒโน นายไพวัลย์ อัฒโน บริการดี ปลอดภัย ราคาต้่าสุด PR3300061080031 21/8/2561

1153 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์เพ่ือ
ใช้ส้าหรับสหกิจศึกษาท่ีบริษัทเฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ้ากัด

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย์ อัฒโน นายไพวัลย์ อัฒโน บริการดี ปลอดภัย ราคาต้่าสุด PR3300061080029 21/8/2561

1154 ขออนุมัตซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุช้ันไม้อัดเอนกประสงค์ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท สระแก้ว บจก.เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท สระแก้ว สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต้่าสุด PR3300061080032 22/8/2561

1155 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างท้าเสาธงและธงสีคณะ
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ตรามหาวิทยาลัยบูรพา

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนาวิน ชนะสงคราม นายนาวิน ชนะสงตราม มีความสามารถ ท้าได้สวยงาม 
ตรงความต้องการ ราคาต้่าสุด

PR3300061080038 28/8/2561

1156 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ้ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ้ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต้่าสุด PR3300061080045 29/8/2561

1157 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการสานสายใยหัวใจ
 SCISO ปีงบประมาณ 2561

14,300.00 14,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด มาร์คเซรามิค 
ร้าน บี.พี. เพ่ือนนักเรียน
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ้ากัด
มหาพันธ์ (ส้านักงานใหญ่)
ร้านกมลรัตน์
ศูนย์ถ่ายเอกสาร (ข้าง
ธนาคารกรุงไทย)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด มาร์คเซรามิค 
ร้าน บี.พี. เพ่ือนนักเรียน
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ้ากัด
มหาพันธ์ (ส้านักงานใหญ่)
ร้านกมลรัตน์
ศูนย์ถ่ายเอกสาร (ข้างธนาคารกรุงไทย)

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต้่าสุด PR3300061080047 31/8/2561

1158 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า มี
ก้าลังไฟฟ้าด้านนอก ไม่น้อยกว่า 1kVA จ้านวน 2 เคร่ือง

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พร้ิน วินเทค พร้ิน เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061080015 6/8/2561

1159 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าจอคอมพิวเตอร์ จ้านวน 1
 จอ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061080014 6/8/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1160 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าเคร่ืองส้ารองไฟฟ้า มี
ก้าลังไฟฟ้าด้านนอก ไม่น้อยกว่า 800 VA จ้านวน 6 
เคร่ือง

14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พร้ิน วินเทค พร้ิน เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061080016 6/8/2561

1161 ขออนุมัติจ้างท้าบายศรีสู่ขวัญ จ้านวน 1 ส้ารับ เพ่ือใช้
ส้าหรับโครงการ AHS First Date คณะสหเวชศาสตร์ 
ในวันท่ี 4-5 สิงหาคม พ.ศ.2561

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบายศรีเทพนาคี เสนอราคา 
2,000 บาท

ร้านบายศรีเทพนาคี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080001 1/8/2018

1162 ขออนุมัติจัดซ้ือน้้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จ้านวน 3.33 ลิตร 
(กุลธราส้ารองจ่าย)

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ธิดามหานครเสนอ
ราคา 100 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ธิดามหานคร ราคา
ท่ีตกลซ้ือ 100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080008 1/8/2018

1163 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เพ่ือใช้ส้าหรับ
การเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยฯ(อาจารย์พร
ลักษณ์ส้ารองจ่าย) กลุ่มกุลธิดา

1,823.00 1,823.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเอ็น อีซ่ีปร้ิน เสนอราคา 
1,823 บาท

ร้านเอ็นเอ็น อีซ่ีปร้ิน ราคาท่ีตกลงจ้าง
 1,823 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080002 1/8/2018

1164 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชน 
คร้ังท่ี 3 ประจ้าปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันท่ี 1 พ.ค. 
2561 - 30 ก.ย.พ.ศ2561

10,000.00 3,265.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด 
(มหาชน) เสนอราคา 1,788 บาท
,บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
เสนอราคา 877 บาท,ร้านเพนกวินช้
อป 12 บาท เสนอราคา 600 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน)
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ1,788 บาท,บริษัท 
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 877 บาท,ร้านเพนกวินช้อป 12
 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080009 1/8/2018

1165 ขออนุมัติจัดซ้ือกล้องจุลทรรศน์ส่องดูหัวกลับ จ้านวน 1 
กล้อง

230,000.00 230,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเปซเมด จ้ากัด เสนอราคา 
230,000 บาท

บริษัท สเปซเมด จ้ากัด ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 230,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080004 2/8/2018

1166 ขออนุมัติจ้างซ่อมอุปกรณ์ภายในอาคารวิทยาศาสตร์
การแพทย์

1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ เสนอ
ราคา 1,650 บาท

นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 1,650 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080021 3/8/2018

1167 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ้านวน 1 รายการ เพ่ือใช้
ส้าหรับการเรียนการสอนรายวิชาสาขาเทคนิคการแพทย์ 
(อ.สานิตา)

11,980.00 11,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮเลนา ไทย ลาบอราดอร่ีส์ 
จ้ากัด เสนอราคา 11,980 บาท

บริษัท เฮเลนา ไทย ลาบอราดอร่ีส์ 
จ้ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 11,980 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080007 6/8/2018

1168 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดทดสอบสารเคมี จ้านวน 3 รายการ 
เพ่ือใช้ส้าหรับการเรียนการสอนรายวิชาพิษวิทยา 
ส้าหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ปี 4

5,938.50 5,938.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ 
จ้ากัด เสนอราคา 5,938.50 บาท

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จ้ากัด
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,938.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080016 3/8/2018

หนา้ 104



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1169 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 36,828 บีทียู 
จ้านวน 1 เคร่ือง

43,870.00 43,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ้ากัด
 เสนอราคา 43,870 บาท

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ้ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 43,870 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080006 6/8/2018

1170 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 6 รายการ 4,922.89 4,922.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน)
เสนอราคา 4,922.89 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,922.89 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080022 5/8/2018

1171 ขออนุมัติจัดซ้ือถุงมือแพทย์ จ้านวน 25 กล่อง 3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ้ากัด เสนอ
ราคา  3,745 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ้ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 3,745 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080023 6/8/2018

1172 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน จ้านวน 4 รายการ
 เพ่ือใช้ส้าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน
เทคนิคการแพทย์ (อ.สานิตาส้ารองจ่าย)

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ้ากัด 
เสนอราคา 1,500 บาท

บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ้ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080030 6/8/2018

1173 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน จ้านวน 30 
รายการ

26,656.21 26,656.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) 
เสนอราคา 26,656.21 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน)ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 26,656.21 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080015 10/8/2018

1174 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ้านวน 2 รายการ เพ่ือใช้
ส้าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานเทคนิค
การแพทย์ (อ.จิราพรส้ารองจ่าย)

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ้ากัด
เสนอราคา 6,000 บาท

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ้ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 6,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080029 6/8/2018

1175 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ้านวน 1 รายการ เพ่ือใช้
ส้าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานเทคนิค
การแพทย์ (อ.สานิตา)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ้ากัด เสนอราคา 2,500 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ้ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ  2,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080031 6/8/2018

1176 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ้านวน 1 คันเพ่ือรับ-
ส่งพญ.สมฤทัย ช่วงโชติมาสอนรายวิชา 68533159 
วิทยาเซลล์นรีเวช ในวันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ.2561

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ เสนอ
ราคา 2,800 บาท

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080028 6/8/2018

1177 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ้านวน 1 คันเพ่ือรับ-ส่ง
นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ มาสอนรายวิชา 
68533159 วิทยาเซลล์นรีเวช ในวันท่ี 13 สิงหาคม 
พ.ศ.2561

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ เสนอ
ราคา 2,800 บาท

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080027 6/8/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1178 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ้านวน 1 คัน เพ่ือรับ-ส่ง
นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ มาสอนรายวิชา 
68533159 วิทยาเซลล์นรีเวช ในวันท่ี 25 สิงหาคม 
พ.ศ.2561

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ เสนอ
ราคา 2,800 บาท

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080026 6/8/2018

1179 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ้านวน 1 คัน เพ่ือรับ-ส่ง
นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ มาสอนรายวิชา 
68533159 วิทยาเซลล์นรีเวช ในวันท่ี 26 สิงหาคม 
พ.ศ.2561

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ เสนอ
ราคา 2,800 บาท

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080025 6/8/2018

1180 ขออนุมัติซ่อมแซมทาสีผนังภายในห้อง 405 17,160.00 17,160.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน เสนอราคา 
17,160 บาท

นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคาท่ีตกลงจ้าง
 17,160 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080014 10/8/2018

1181 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ้านวน 2 รายการ เพ่ือใช้
ส้าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานทางพยาธิ
วิทยา 685493 อ.กรรณิการ์

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ้ากัด 
เสนอราคา 8,000 บาท

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ้ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080038 7/8/2018

1182 ขออนุมัติจัดจ้างงานเดินท่อร้อยสายไฟเมนตู้โหลด
ส้าหรับแอร์ จ้านวน 1 งาน

91,507.00 91,507.00 เฉพาะเจาะจง นายนพดล ปรีดา เสนอราคา 
91,507 บาท

นายนพดล ปรีดา ราคาท่ีตกลงจ้าง 
91,507 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080012 9/8/2018

1183 ขออนุมัติจัดจ้างติดต้ังระบบNetwork จ้านวน 1 งานห้อง
 303

18,300.00 18,300.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต เสนอ
ราคา 18,300 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 18,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080011 9/8/2018

1184 ขออนุมัติจัดจ้างย้ายและติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ ห้อง 
406

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ้ากัด
 เสนอราคา 4,280 บาท

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ้ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 4,280 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080032 7/8/2018

1185 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศขนาด 33,000 บี
ทียู จ้านวน 2 เคร่ือง

5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ้ากัด
 เสนอราคา 5,992 บาท

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ้ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง5,992 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080042 8/8/2018

1186 ขออนุมัติจัดซ้ือน้้ามันแก๊สโซฮอล์ 91 จ้านวน 2.721 ลิตร
 (กุลธราส้ารองจ่าย)

80.00 80.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ธิดามหานครเสนอ
ราคา 80 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ธิดามหานคร ราคา
ท่ีตกลซ้ือ 80 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080051 8/8/2018

หนา้ 106



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1187 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 6 รายการ เพ่ือ
ใช้ส้าหรับการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ทุกหลักสูตร
ของคณะสหเวชศาสตร์

26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จ้ากัด เสนอราคา 
26,750 บาท

บริษัท ไอโครเทค จ้ากัด ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 26,750 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080016 14/8/2018

1188 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 4 รายการ เพ่ือ
ใช้ส้าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานเทคนิค
การแพทย์ (อ.กนกพร)

13,999.88 13,999.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ้ากัด 
เสนอราคา 13,999.88 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ้ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,999.88 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080023 16/8/2018

1189 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองควบคุมความช้ืนในอากาศ จ้านวน
 2 เคร่ือง

36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มทีเอส ซีเอ็นซี ซิสเท็ม 
จ้ากัด เสนอราคา 36,380 บาท

บริษัท เอ็มทีเอส ซีเอ็นซี ซิสเท็ม 
จ้ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 36,380 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080013 10/8/2018

1190 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 5 รายการ เพ่ือ
ใช้ส้าหรับการเรียนการสอนในวิชาโครงงานวิจัยฯ (อ.
มารุตส้ารองจ่าย)

33,699.65 33,699.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บไดเร็คท์ จ้ากัดเสนอราคา
 33,699.65 บาท

บริษัท แล็บไดเร็คท์ จ้ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 33,699.65 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080018 14/8/2018

1191 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 15 รายการ 
เพ่ือใช้ส้าหรับการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ทุก
หลักสูตรของคณะสหเวชศาสตร์

57,501.80 57,501.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ้ากัดเสนอราคา 
57,501.80 บาท

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ้ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
57,501.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080017 14/8/2018

1192 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมทาสีภายในห้อง 413 จ้านวน 1
 งาน

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จ้าปาบุรี เสนอราคา 
35,000 บาท

นายสมชาย จ้าปาบุรี ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 35,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080025 16/8/2018

1193 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 2 รายการ เพ่ือ
ใช้ส้าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานพยาธิวิทยาฯ

5,082.50 5,082.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ 
จ้ากัด เสนอราคา 5,082.50 บาท

บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ 
จ้ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,082.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080069 11/8/2018

1194 ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนไส้กรองเคร่ืองท้าน้้าด่ืมอาคาร
วิทยาศาสตร์การแพทย์

21,960.00 21,960.00 เฉพาะเจาะจง เจเอสกรองน้้า เสนอราคา 21,960 
บาท

เจเอสกรองน้้า ราคาท่ีตกลงจ้าง 
21,960 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080022 16/8/2018

1195 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 2 รายการ เพ่ือ
ใช้ส้าหรับการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ทุกหลักสูตร
ของคณะสหเวชศาสตร์

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ้ากัด 
เสนอราคา 18,000 บาท

บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จ้ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 18,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080024 16/8/2018

1196 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท้าความสะอาด จ้านวน 6 
รายการ (อ.คุณาวุฒิส้ารองจ่าย)

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเต้นโรงสีเก่าพานทอง เสนอราคา
 1,500 บาท

ร้านเต้นโรงสีเก่าพานทองราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080066 11/8/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1197 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการเดินสายไฟ
เคร่ืองปรับอากาศห้อง 305

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายนพดล ปรีดา เสนอราคา 1,200
 บาท

นายนพดล ปรีดา ราคาท่ีตกลงจ้าง 
1,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080073 14/8/2018

1198 ขออนุมัติส่ังจ้างท้าป้ายสแตนเลสสกัดกรด จ้านวน 1 ป้าย 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ เสนอราคา 
1,200 บาท

นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ ราคาท่ีตกลงจ้าง
 1,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080070 14/8/2018

1199 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ Hp 78A จ้านวน 5 
กล่อง

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เสนอราคา 
6,000 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 6,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080074 14/8/2018

1200 ขออนุมัติจัดซ้ือโต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมช้ันวางของ 2 
ช้ัน จ้านวน 2 ตัว

181,900.00 181,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.แล็บเซอร์วิส จ้ากัด เสนอ
ราคา 181,900 บาท

บริษัท เค.แล็บเซอร์วิส จ้ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 181,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080020 14/8/2018

1201 ขออนุมัติส่ังซ้ือเก้าอ้ีบาร์สแตนเลส จ้านวน 70 ตัว 175,000.00 175,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต เสนอ
ราคา 175,000บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 175,000บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080019 14/8/2018

1202 ขออนุมัติจัดซ้ือตัวอย่างปรสิต จ้านวน 50 รายการ เพ่ือ
ใช้ส้าหรับการเรียนการสอนรายวิชาปรสิตวิทยา

49,800.00 49,800.00 เฉพาะเจาะจง ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ คณะสห
เวชศาสตร์เขตร้อน เสนอราคา 
49,800 บาท

ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ คณะสห
เวชศาสตร์เขตร้อน

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080021 15/8/2018

1203 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ้านวน 7 รายการและ
จัดท้าไวนิล (อ.นริศา) กลุ่มธีราภรณ์

2,122.00 2,122.00 เฉพาะเจาะจง คุณยลดา  วรดิถี เสนอราคา 2,122 
บาท

คุณยลดา  วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
2,122 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080086 16/8/2018

1204 ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร (อ.นริศา)
 กลุ่มสรัลรัตน์

5,633.00 5,633.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด
,ร้าน LEEDA COPY เสนอราคา 
5,633 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด,ร้าน
 LEEDA COPY ราคาท่ีตกลงจ้าง 
5,633 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080084 16/8/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1205 ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุและค่าถ่ายเอกสาร (อ.นริศา)
 กลุ่มกนกวรรณ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผักป้าทิพย์ เสนอราคา 249 บาท
,บริษัท ทิชเทค จ้ากัด เสนอราคา 
650 บาท,ร้านเจียบฮวด เสนอราคา 
154 บาท,นางหมวย หวานชม เสนอ
ราคา 1,655 บาท,ปิยนุช บุญชู 
เสนอราคา 232 บาท,ร้านถ่าย
เอกสาร AQCOPPY เสนอราคา 42 
บาท,แอลเคก๊อปป้ี เสนอราคา 2,988
 บาท

ร้านผักป้าทิพย์ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 249 
บาท,บริษัท ทิชเทค จ้ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 650 บาท,ร้านเจียบฮวด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 154 บาท,นางหมวย 
หวานชม ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,655 บาท
,ปิยนุช บุญชู ราคาท่ีตกลงซ้ือ 232 
บาท,ร้านถ่ายเอกสาร AQCOPPY 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 42 บาท,แอลเคก๊อป
ป้ี ราคาท่ีตกลงจ้าง 2,988 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080082 16/8/2018

1206 ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุการเรียนการสอน จ้านวน 9 
รายการ (อ.นริศา) กลุ่มสุมิตรา แสนเฮือง

5,604.00 5,604.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นบุญการพิมพ์ เสนอราคา 
4,120 บาท ,สดใส ก๊อบป้ี เสนอ
ราคา 140 บาท,ร้านถ่ายเอกสาร
AQCOPPY เสนอราคา 90 บาท
,บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากั 
เสนอราคา 384 บาท,ร้านพร้อม
พรรณเซอร์วิส เสนอราคา 630 บาท
,ร้านMy Copy เสนอราคา 240 บาท

ร้านต้นบุญการพิมพ์ ราคาท่ีตกลงจ้าง
 4,120 บาท ,สดใส ก๊อบป้ี ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 140 บาท,ร้านถ่ายเอกสาร
AQCOPPY ราคาท่ีตกลงจ้าง 90 บาท
,บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากั 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 384 บาท,ร้านพร้อม
พรรณเซอร์วิส ราคาท่ีตกลงจ้าง 630 
บาท,ร้านMy Copy ราคาท่ีตกลงจ้าง 
240 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080083 16/8/2018

1207 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ้านวน 7 วัน เพ่ือ
ใช้ส้าหรับรับ-ส่งอาจารย์ออกนิเทศการฝึกปฏิบัติงานทาง
ชีวเวชศาสตร์ประจ้าปีการศึกษา 2561 (ช่วงท่ี 2)

17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา เสนอราคา 
17,500 บาท

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาท่ีตกลง
จ้าง 17,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080026 20/8/2018

1208 ขออนุมัติจัดซ้ืออาหารปลา จ้านวน 1 กระสอบ (อ.คุณา
วุฒิส้ารองจ่าย)

850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบอลอะควอเรียม  เสนอราคา 
850 บาท

ร้านบอลอะควอเรียม ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 850 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080088 17/8/2018

หนา้ 109



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1209 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุประดับในสวน โครงการสหเวชร่วม
ใจ FAHS ใส สบายตา คณะสหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบัุรพา ปีการศึกษา 2560 (อ.กุลวราส้ารอง
จ่าย)

7,250.00 7,250.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เอ้ือบุญ เสนอราคา 
7,250 บาท

นายสมศักด์ิ เอ้ือบุญ ราคา    ท่ีตกลง
ซ้ือ 7,250 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080092 17/8/2018

1210 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์สติกเกอร์ จ้านวน 1 แผ่น (อ.คุณา
วุฒิส้ารองจ่าย)

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านPP Sign Maker &Solution  
เสนอราคา 600 บาท

ร้านPP Sign Maker &Solution 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080093 17/8/2018

1211 ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุการเรียนการสอน จ้านวน 8 
รายการ เพ่ือใช้ส้าหรับการเรียนการสอนรายวิชา
โครงงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ (อ.อุไรภรณ์ส้ารองจ่าย) 
กลุ่มนนท์

1,667.00 1,667.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน LEEDA COPY เสนอราคา 936
 บาท,ร้านพิมพ์ทอง เสนอราคา 240
 บาท,คลังยา  51 เสนอราคา 50 
บาท,คุณนพวรรณ รุจิรคุณากร 
เสนอราคา 100 บาท,ร้านจานชาม 
บางแสน เสนอราคา 99 บาท,ร้านทวี
โชคเภสัช เสนอราคา 177 บาท,ร้าน
ยาบริบาลเภสัชเสนอราคา 25 บาท,
ร้านยามอบ เสนอราคา 40 บาท

ร้าน LEEDA COPY ราคาท่ีตกลง
ราคาจ้าง 936 บาท,ร้านพิมพ์ทอง 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 240 บาท,คลังยา  
51 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 50 บาท,คุณ
นพวรรณ รุจิรคุณากร ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 100 บาท,ร้านจานชาม บางแสน 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 99 บาท,ร้านทวีโชค
เภสัช ราคาท่ีตกลงซ้ือ 177 บาท,ร้าน
ยาบริบาลเภสัชราคาท่ีตกลงซ้ือ 25 
บาท,ร้านยามอบ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 40 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080096 19/8/2018

1212 ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุการเรียนการสอนรายวิชา
โครงงานวิจัย (อ.อุไรภรณ์ส้ารองจ่าย) กลุ่ม บุรินทร์ธร

2,290.80 2,290.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟาร์มาซี จ้ากัด ,สะออน
ฟาร์ม เสนอราคา 2,290.80 บาท

บริษัท ดีฟาร์มาซี จ้ากัด ,สะออนฟาร์ม
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ2,290.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080095 19/8/2018

1213 ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุการเรียนการสอน จ้านวน 18
 รายการ เพ่ือใช้ส้าหรับการเรียนการสอนรายวิชา
โครงงานวิจัยฯ (อาจารย์พิมลพรรณ ส้ารองจ่าย) กลุ่ม
สุวนันท์

3,277.00 3,277.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
เสนอราคา 3,277 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,277 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080114 22/8/2018

1214 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 14 รายการ 
เพ่ือใช้ส้าหรับการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ทุก
หลักสูตรของคณะสหเวชศาสตร์

83,802.40 83,802.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ้ากัด 
เสนอราคา 83,802.40บาท

บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ้ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ83,802.40 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080027 24/8/2018

หนา้ 110



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1215 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ้านวน 1 คัน เพ่ือรับ -ส่ง
พ.ต.ท.ธิติมหาเจริญ มาสอนรายวิชา 682476 วันท่ี 6 
กันยายน พ.ศ.2561

3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล บุญนาค เสนอราคา 
3,100 บาท

นายทศพล บุญนาค ราคาท่ีตกลงจ้าง 
3,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080100 22/8/2018

1216 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ้านวน 1 คัน เพ่ือรับ -ส่ง
รศ.ดร.บุษบา ฤกษ์อ้านวยโชค มาสอนรายวิชา 682476 
วันท่ี 20กันยายน พ.ศ.2561

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

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080101 22/8/2018

1217 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ้านวน 1 คัน เพ่ือรับ - 
ส่งดร.ปราโมทย์ ศรีวาณิชรักษ์ มาสอนรายวิชา 682452
 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 วันท่ี 4 กันยายน พ.ศ.
2561

3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง นายทศพล บุญนาค เสนอราคา 
3,100 บาท

นายทศพล บุญนาค ราคาท่ีตกลงจ้าง 
3,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080102 22/8/2018

1218 ขออนุมัติจัดซ้ือแผ่นตรวจน้้าตาลและแผ่นอิเล็กโทรด (อ.
อุไรภรณ์ส้ารองจ่าย)

4,402.50 4,402.50 เฉพาะเจาะจง คลินิกกายภาพบ้าบัดบ้านสุขกาย
สบายใจ เสนอราคา 4,402.50 บาท

คลินิกกายภาพบ้าบัดบ้านสุขกาย
สบายใจ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,402.50 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080117 23/8/2018

1219 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนและค่าถ่ายเอกสาร
 (อ.อุไรภรณ์ส้ารองจ่าย) กลุ่มศกลรัตน์

2,030.00 2,030.00 เฉพาะเจาะจง คุณรุ่งรัตน์ แสงสุข เสนอราคา 2,030
 บาท

คุณรุ่งรัตน์ แสงสุข ราคาท่ีตกลงจ้าง 
2,030 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080116 23/8/2018

1220 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโครงการไหว้ครูมหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ้าปีการศึกษา 2561 ในวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2561

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
เสนอราคา2,185 บาท,ร้านดอกไม้
หยก เสนอราคา 3,415 บาท,

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,185 บาท,ร้าน
ดอกไม้หยก ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,415 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080119 24/8/2018

1221 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนกายภาพบ้าบัด 
จ้านวน 2 รายการ

3,740.00 3,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ้ากัด 
(มหาชน) เสนอราคา 3,740 บาท

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ้ากัด 
(มหาชน) ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,740 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080120 24/8/2018

1222 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 2 รายการ เพ่ือ
ใช้ส้าหรับการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ทุกหลักสูตร
ของคณะสหเวชศาสตร์

14,552.00 14,552.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วอร์ด เมดิก เสนอ
ราคา 14,552 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วอร์ด เมดิกราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 14,552 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080036 30/8/2018

1223 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 2 รายการ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ้ากัด เสนอราคา 35,000 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ้ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ  35,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080041 31/8/2018

หนา้ 111



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1224 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 17 รายการ 83,920.10 83,920.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ้ากัด
 เสนอราคา 83,920.10 บาท

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ้ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 83,920.10 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080037 31/8/2018

1225 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 10 รายการ 81,962.00 81,962.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ้ากัด 
เสนอราคา 81,962 บาท

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ้ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 81,962 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080035 30/8/2018

1226 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 1 รายการ 6,473.50 6,473.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ้ากัด เสนอราคา
 6,473.50 บาท

บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ้ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 6,473.50

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080123 25/8/2018

1227 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ้านวน 5 รายการ 34,068.80 34,068.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ้ากัด 
เสนอราคา 34,068.80 บาท

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ้ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 34,068.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080033 30/8/2018

1228 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 1 รายการ 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จ้ากัด เสนอราคา 14,980 บาท

บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จ้ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,980 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080032 30/8/2018

1229 ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุการเรียนการสอนรายวิชา
โครงงานวิจัยฯ (อ.ภูริชญาส้ารองจ่าย) กลุ่ม ธนพรรณ

3,404.00 3,404.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน PP Sing Maker & Solution 
เสนอราคา 3,404 บาท

ร้าน PP Sing Maker & Solution 
ราคาท่ีตกลงจ้าง3,404 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080127 25/8/2018

1230 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมตู้ปลอดเช้ือ จ้านวน 2 ตู้ 56,710.00 56,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์โฟล แคลลิเบรช่ัน จ้ากัด 
เสนอราคา 56,710 บาท

บริษัท แอร์โฟล แคลลิเบรช่ัน จ้ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 56,710 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080034 30/8/2018

1231 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 3 รายการ 12,438.75 12,438.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ้ากัด เสนอราคา 
12,438.75 บาท

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ้ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
12,438.75บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080028 29/8/2018

1232 ขออนุมัติจัดซ้ือน้้ามันดีเซลเติมเคร่ืองป่ันไฟ (เงินหมุน) 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วงศ์ทรายทอง
เสนอราคา 1,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วงศ์ทรายทองราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080121 25/8/2018

1233 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์kyocera Tk-174 
จ้านวน 6 หลอด

19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เสนอราคา
19,200 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 19,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080031 30/8/2018

หนา้ 112



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1234 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 5 รายการ 25,498.10 25,498.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ้ากัด
 เสนอราคา 25,498.10 บาท

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ้ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 25,498.10 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080039 31/8/2018

1235 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 3 รายการ เพ่ือ
ใช้ส้าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยฯ (อ.
จันทรวรรณ)

7,995.04 7,995.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ้ากัด เสนอราคา 
7,995.04 บาท

บริษัท กิบไทย จ้ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 7,995.04 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080134 26/8/2018

1236 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 2 รายการ เพ่ือ
ใช้ส้าหรับการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์บริการ
โลหิต (อ.จิราพร)

4,735.00 4,735.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีมาร์ค จ้ากัด เสนอราคา 
4,735 บาท

บริษัท ดีมาร์ค จ้ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 4,735 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080136 26/8/2018

1237 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ส้าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยทางชีว
เวชศาสตร์ (อ.ดวงฤดี)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ้ากัด
เสนอราคา 2,000 บาท

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ้ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080138 26/8/2018

1238 ขออนุมัติจัดซ้ือสไลด์เน้ือเย่ือถาวร จ้านวน 11 รายการ 
เพ่ือใช้ส้าหรับการเรียนการสอนรายวิชาสาขาชีวเวช
ศาสตร์ (อ.วิทูร)

68,076.00 68,076.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอส สแคว เอ็นเตอร์ไพรส์
เสนอราคา 68,076 บาท

หจก. เอส สแคว เอ็นเตอร์ไพรส์ 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 68,076 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080040 31/8/2018

1239 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดทดสอบสารเคมีจ้านวน 6 รายการ 
เพ่ือใช้ส้าหรับการเรียนการสอนรายวิชาเคมีคลินิก 1 
ส้าหรับนักศึกษาเทคนิการแพทย์ ปี 4

26,960.00 26,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.อี. ซัพพลาย จ้ากัดเสนอ
ราคา 26,960 บาท

บริษัท เอส.อี. ซัพพลาย จ้ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 26,960 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080038 31/8/2018

1240 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ้านวน 1 คัน เพ่ือรับ - 
ส่งอาจารย์วาสนา นีลดาวงศ์ มาสอนรายวิชา 68533259
 ปฏิบัติการวิทยาเซลล์นรีเวช ในวันท่ี 8 กันยายน พ.ศ.
2561

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ เสนอ
ราคา 2,800 บาท

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080153 27/8/2018

1241 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ้านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่งอาจารย์วาสนา นีลดาวงศ์ มาสอนรายวิชา 68533259
 ในวันท่ี 15 กันยายน พ.ศ.2561

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ เสนอ
ราคา 2,800 บาท

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080157 27/8/2018

1242 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 5 รายการ 3,107.65 3,107.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) 
เสนอราคา 3,107.65 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,107.65 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080139 27/8/2018

หนา้ 113



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1243 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ้านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่งอาจารย์วาสนา นีลดานุวงศ์ มาสอนรายวิชา 
68533259 ในวันท่ี 2 กันยายน พ.ศ.2561

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ เสนอ
ราคา 2,800 บาท

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080149 27/8/2018

1244 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ้านวน 1 คัน เพ่ือรับ - 
ส่งอาจารย์วาสนา นีลดาวงศ์ มาสอนรายวิชา 68533259
 ปฏิบัติการวิทยาเซลล์นรีเวช ในวันท่ี 9กันยายน พ.ศ.
2561

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ เสนอ
ราคา 2,800 บาท

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080154 27/8/2018

1245 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ้านวน 1 คัน เพ่ือรับ - 
ส่งอาจารย์อนงค์ กระจ่าง มาสอนรายวิชา 68533259 
ปฏิบัติการวิทยาเซลล์นรีเวช ในวันท่ี 3 กันยายน พ.ศ.
2561

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ เสนอราคา 
2,000 บาท

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาท่ีตกลงจ้าง 
2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080151 27/8/2018

1246 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ้านวน 1 คัน เพ่ือรับ - 
ส่งอาจารย์วาสนา นีลดานุวงศ์ มาสอนรายวิชา 
68533259 ในวันท่ี 22 กันยายน พ.ศ.2561

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ เสนอ
ราคา 2,800 บาท

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080163 28/8/2018

1247 ขออนุมัติจัดซ้ือน้้ายาสารเคมี จ้านวน 7 รายการ 14,700.00 14,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด 
เสนอราคา 14,700 บาท

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061090002 4/9/2018

1248 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและค่าถ่ายเอกสารโครงการกีฬา
เฟรชช่ี  ประจ้าปีการศึกษา 2561

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบป้ี เสนอราคา 200 
บาท,ร้าน sports world เสนอราคา
 1,200 บาท

ร้านข้าวโอ๊ตก๊อบป้ี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
200 บาท,ร้าน sports world ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 1,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080168 29/8/2018

1249 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ้านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่งนายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ มาสอนรายวิชา 
68532159 มหศัลยพยาธิวิทยา 1 ประจ้าปีการศึกษา 
2561 ในวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ.2561

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ เสนอ
ราคา 2,800 บาท

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080178 30/8/2018

หนา้ 114



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1250 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ้านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่งนายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ มาสอนรายวิชา 
68532159 มหศัลยพยาธิวิทยา 1 ประจ้าปีการศึกษา 
2561 ในวันท่ี 23 กันยายน พ.ศ.2561

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ เสนอ
ราคา 2,800 บาท

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080179 30/8/2018

1251 ขออนุมัติจัดซ้ือกระเป๋าใส่เคร่ืองมือผ่าตัด จ้านวน 20 ใบ 3,381.20 3,381.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวตริพลัส อินเตอร์เทรด 
จ้ากัด เสนอราคา3,381.20

บริษัท นิวตริพลัส อินเตอร์เทรด จ้ากัด
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,381.20 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080173 30/8/2018

1252 ขออนุมัติจัดซ้ือหุ่นจ้าลองอาหาร จ้านวน 2 รายการ เพ่ือ
ใช้ส้าหรับการเรียนการสอนรายวิชาของหลักสูตรโภชน
บ้าบัด (อ.นริศา)

47,500.00 47,500.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมนักก้าหนดอาหารแห่ง
ประเทศไทย เสนอราคา 47,500 บาท

สมาคมนักก้าหนดอาหารแห่งประเทศ
ไทย ราคาท่ีตกลงซ้ือ 47,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080029 30/8/2018

1253 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและของรางวัลโครงการนิสิตสหเวชฯ
บูชาพระคุณครู คณะสหเวชศาสตร์ ประจ้าปีการศึกษา 
2561 ในวันท่ี 6 กันยายน พ.ศ.2561

8,050.00 8,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด
เสอนราคา 2,000 บาท,ร้านค้า
สวัสดิการ เสนอราคา 4,000 บาท ,
ร้านบ้านจิปาถะเสนอราคา 2,050 
บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,000 บาท,ร้านค้า
สวัสดิการ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,000 
บาท ,ร้านบ้านจิปาถะราคาท่ีตกลงซ้ือ
 2,050 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080169 30/8/2018

1254 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 5รายการ เพ่ือ
ใช้ส้าหรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาของคณะสหเวช
ศาสตร์

25,359.00 25,359.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ้ากัด 
เสนอราคา 25,359 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ้ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ  25,359 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061080030 30/8/2018

1255 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ้านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่งพญ.สิริไพลิน ศิริวสุนธรา มาสอนรายวิชา 68532159
 มหศัลยพยาธิวิทยา 1 ประจ้าปีการศึกษา 2561 ในวันท่ี
 28 กันยายน พ.ศ.2561

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ เสนอ
ราคา 2,800 บาท

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080180 30/8/2018

1256 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารเอ 4 ขนาด 80 แกรม 97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ้ากัด เสนอราคา97,584 บาท

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ้ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 97,584 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600061090003 4/9/2018

1257 ขออนุมัติจัดซ้ือกร่ิงไฟฟ้า จ้านวน 3 ตัว เพ่ือใช้ส้าหรับ
การเรียนการสอนของหลักสูตรโภชนบ้าบัดและหลักสูตร
ชีวเวชศาสตร์

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายก้องเกียรติ พลอยงาม  เสนอ
ราคา 2,400 บาท

นายก้องเกียรติ พลอยงามราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 2,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600061080185 31/8/2018

หนา้ 115



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1258 ขออนุมัติจ้างออกแบบเอกสารประชาสัมพันธ์ ไวนิล POP
 UP โลโก้เส้ือ โครงการกิจกรรมขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย
แห่งการประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหม่ท่ีมีการเติบโตสูง ปีงบประมาณ 2561

3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเสริม ศุภกิจมงคล นายบุญเสริม ศุภกิจมงคล ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080001 1/8/2561

1259 ขออนุมัติซ้ือหมึกส้าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อริโก้ 
จ้านวน 6 หลอด ส้าหรับใช้กับเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อริ
โก้ในส้านักงานคณบดี ส้านักงานจัดการศึกษา ห้องพัก
อาจารย์ และให้บริการนิสิต

22,250.00        22,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061080002 1/8/2561

1260 ซ้ือน้้ามันรถจักรยานยนต์ ของคณะ ส้าหรับเติม
จักรยานยนต์ของคณะในการรับส่งเอกสารของเจ้าหน้าท่ี
 และใช้งานภายในคณะ

100.00            100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080003 1/8/2561

1261 จ้างเหมาท้าความสะอาด อาคารคณะวิทยาการ
สารสนเทศ (ตามประกาศปรับเพ่ิมค่าแรงงานข้ันต้่า)

23,980.00        23,980.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

(ตามประกาศปรับเพ่ิมค่าแรงงาน
ข้ันต้่า)

PO3800061080001 6/8/2561

1262 จ้างเหมาแม่บ้านท้าความสะาอดห้องเรียน KB201 -
KB202 เดือน สิงหาคม 2561

1,300.00          1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศรี โคตรพัฒน์ นางเพ็ญศรี โคตรพัฒน์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080027 2/8/2561

1263 ขออนุมัติซ้ือพานดอกไม้สด จ้านวน 4 คู่ ส้าหรับใช้ใน
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และไหว้ครูคณะวิทยาการ
สารสนเทศ ประจ้าปีการศึกษา 2561

5,300.00          5,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Kalaya Florist ร้าน Kalaya Florist ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080021 2/8/2561

1264 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ้านวน 1
 งาน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - สนามบินสุวรรณภูมิ 
วันท่ี 14,16,17 ส.ค. 61 ในการเข้าร่วมประชุมโครงการ
ประชุมวิชาการ 2018-5th (ICAICTA)

10,000.00        10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080026 2/8/2561

1265 ขออนุมัติจัดท้าป้าย POP UP จ้านวน 2 ป้าย พร้อม
โครงอลูมิเนียม ส้าหรับใช้ในโครงการกิจกรรมขับเคล่ือน
มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการภายใต้โครงการพัมนา
ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ท่ีมีการเติบโตสูง ปีงบประมาณ 
2561

30,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061080004 2/8/2561

หนา้ 116



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1266 ขออนุมัติจัดท้าเส้ือยืดคอกลม จ้านวน 620 ตัว ส้าหรับ
ใช้ในโครงการกิจกรรมขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยแห่งการ
ประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมราย
ใหม่ท่ีมีการเติบโตสูง ปีงบประมาณ 2561

68,200.00        68,200.00 เฉพาะเจาะจง นายศศิศ สวันตรัจฉ์ นายศศิศ สวันตรัจฉ์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061080003 2/8/2561

1267 ขออนุมัติจ้างท้าป้าย X-Stand (PP) จ้านวน 2 ป้าย 
และป้ายไวนิล จ้านวน 2 ป้าย ส้าหรับใช้ในโครงการ
ประชุมวิชาการ 2015-5th ICAICTA

4,100.00          4,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080024 2/8/2561

1268 ขออนุมัติจ้างท้าป้ายผ้าพร้อมสกรีน 1 สี จ้านวน 80 ช้ิน 
ส้าหรับใช้ในโครงการประชุมวิชาการ 2015-5th ICAICTA

800.00            800.00 เฉพาะเจาะจง ยูเน่ียนสตาร์ ยูเน่ียนสตาร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080025 2/8/2561

1269 จ้างเหมาแม่บ้านท้าความสะาอดห้องเรียน MIT MIT-S1
 MIT-S2 เดือน สิงหาคม 2561

1,500.00          1,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ครองคิด หมู่เท่ียง น.ส.ครองคิด หมู่เท่ียง ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080028 2/8/2561

1270 ขออนุมัติจัดท้าปกและเข้าเล่มเอกสาร เล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) จ้านวน 20 เล่ม ส้าหรับใช้ใน
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสู
ตน ประจ้าปีการศึกษา 2560

1,200.00          1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080035 3/8/2561

1271 ขอจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ ส้าหรับใช้ใน
การด้าเนินงานโครงการประชุมวิชาการ (ICAICTA) 
ระหว่างในวันท่ี 14- 17 สิงหาคม 2561

9,000.00          9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย ธรรมรัตน์ แก้วเรืองฤทธ์ิ นาย ธรรมรัตน์ แก้วเรืองฤทธ์ิ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080037 3/8/2561

1272 ขอจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ้านวน 1 งาน 
ส้าหรับใช้ในการรับ-ส่ง Keynote Steering ของแต่ละ
ประเทศ และ Session Chair ในการเข้าร่วมโครงการ
ประชุมวิชาการ (ICAICTA) ระหว่างในวันท่ี 14- 17 
สิงหาคม 2561

9,000.00          9,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย กฤษฎาพร สุขแสง นาย กฤษฎาพร สุขแสง ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080038 3/8/2561

1273 ขออนุมัติซ้ือกระดาษอาร์ตมัน 210 แกรม จ้านวน 4 
แพ็ค และซองซิปขยายข้าง จ้านวน 15 ซอง ส้าหรับใช้ใน
โครงการประชุมวิชาการ 2018-5th (ICAICTA)

670.00            670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080031 3/8/2561

หนา้ 117



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1274 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ้านวน 5 รายการ ส้าหรับใช้ในการ
ด้าเนินโครงการประชุมวิชาการ 2018-5th (ICAICTA)

7,634.43          7,634.43 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080034 3/8/2561

1275 ขออนุมัติซ้ือน้้าด่ืมถังใส ขนาด 18.9 ลิตร จ้านวน 72 ถัง
 ส้าหรับให้บริการนิสิตและบุคลากรภายในคณะ

2,520.00          2,520.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080029 3/8/2561

1276 ซ้ือของท่ีระลึก (ปากกา) จ้านวน 14 ช้ิน ส้าหรับมอบ
ให้กับ Session Chari ในโครงการประชุมวิชาการ 
(ICAICTA)

10,000.00        10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ้ากัด บริษัท บีทูเอส จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080036 3/8/2561

1277 ขออนุมัติจ้างท้าเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 
Proceeding จ้านวน 100 เล่ม ส้าหรับใช้ในโครงการ
ประชุมวิชาการ 2018-5th (ICAICTA)

8,000.00          8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080030 3/8/2561

1278 ขออนุมัติซ้ือ FLASH DRIVE 8 GB จ้านวน 80 ตัว 
ส้าหรับใช้ในการด้าเนินโครงการประชุมวิชาการ 
2018-5th (ICAICTA)

10,272.00        10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061080005 3/8/2561

1279 ซ้ือเก้าอ้ีน่ังอ่านหนังสือ 22 ตัว เก้าอ้ีส้านักงาน 10 ตัว 
โต๊ะท้างาน 4 ตัว โต๊ะอ่านหนังสือ 11 ตัว โต๊ะ
คอมพิวเตอร์ 5 ตัว ตู้หนังสือ 5 ตู้

255,781.00      255,781.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.อาร์.พี. อินดัสตร้ี จ้ากัด บริษัท เอฟ.อาร์.พี. อินดัสตร้ี จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061080006 7/8/2561

1280 ขออนุมัติท้าป้ายไวนิล ขนาด 3x1 เมตร จ้านวน 1 ป้าย 
ส้าหรับใช้ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเด็กไทย
มีดีใช้ไอทีเพ่ือชุมชน

450.00            450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ร้านตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080054 6/8/2561

1281 ซ้ือน้้ามันรถจักรยานยนต์ ของคณะ ส้าหรับใช้ในการ
รับส่งเอกสารของเจ้าหน้าท่ี และใช้งานภายในคณะ

100.00            100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080066 8/8/2561

1282 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
จ้านวน 1 งาน

9,111.00          9,111.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080078 8/8/2561

1283 ซ้ือแผงก้ันจราจร จ้านวน 1 อัน 20,651.00        20,651.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061080011 14/8/2561

1284 ซ้ือโต๊ะท้างาน จ้านวน 1 ชุด 6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061080010 9/8/2561

หนา้ 118



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1285 ซ้ือโต๊ะผู้บริหาร จ้านวน 5 ตัว ส้าหรับใช้ในห้องเรียน
ส้าหรับการเรียนการสอน

13,250.00        13,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061080008 9/8/2561

1286 ซ้ือของท่ีระลึก (ผ้าคลุมไหล่บาติก  2 ช้ิน และผ้าพันคอ
บาติก จ้านวน 2 ช้ิน) ส้าหรับมอบให้ Keynote และ 
Steering Committee ในโครงการประชุมวิชาการ 
ICAICTA

7,000.00          7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนินทร์ธร รักษาวงศ์ นางสาวธนินทร์ธร รักษาวงศ์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080083 9/8/2561

1287 ซ้ือตู้ครัวสูง จ้านวน 1 ตู้ 23,000.00        23,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061080009 9/8/2561

1288 ขออนุมัติซ้ือป้ายอะคริลิค ขนาด 9x30.5 ซ.ม. หนา 2 
มม. ชนิดใส จ้านวน 60 อัน ส้าหรับใช้ในรายวิชาพัฒนา
ซอฟต์แวร์ในการท้าป้ายช่ือทีมแบ่งกลุ่มการท้างาน

11,556.00        11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061080007 9/8/2561

1289 ขออนุมัติซ้ือผ้าสีน้้าเงิน ขนาดหนา จ้านวน 55 เมตร 
และขนาดบาง จ้านวน 5 เมตร ส้าหรับใช้คลุมโต๊ะห้อง
ประชุม

2,750.00          2,750.00 เฉพาะเจาะจง ณ.แฟช่ัน ณ.แฟช่ัน ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080079 9/8/2561

1290 ซ้ือเก้าอ้ีประชุม จ้านวน 60 ตัว 150,000.00      150,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061080014 15/8/2561

1291 ขออนุมัติเบิกค่าน้้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00            100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080098 14/8/2561

1292 ท้าป้ายไวนิล จ้านวน 4 ป้าย ขนาด 85 x 180 ซม. 1,800.00          1,800.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์พิมพ์ป้ายทีแม็กซ์-ดีไซน (สาขา
บางแสน)

ศูนย์พิมพ์ป้ายทีแม็กซ์-ดีไซน (สาขา
บางแสน)

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080101 14/8/2561

1293 ซ้ือรถเข็นของ จ้านวน 1 คัน 3,778.15          3,778.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080100 14/8/2561

1294 ซ้ือเก้าอ้ีอเนกประสงค์ จ้านวน 45 ตัว 42,750.00        42,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061080012 14/8/2561

1295 ซ้ือหน่วยความจ้าหลัก Ram DDR4 จ้านวน 61 ตัว 207,400.00      207,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ้ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061080015 15/8/2561

1296 ซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 
จ้านวน14 ตัว

102,200.00      102,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ้ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061080013 15/8/2561

1297 ซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ 45 ตัว ส้าหรับใช้ในห้องเรียน
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

112,500.00      112,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061080016 17/8/2561

หนา้ 119



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1298 ซ้ือวัสดุ อุปกรณ์น้าเสนอแบบไร้สาย จ้านวน 4 อัน และ
เมาส์ไร้สาย 3 ตัว ส้าหรับใช้ในโครงการกิจกรรม
ขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ 
(Innovative Startup) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

9,169.90          9,169.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080115 20/8/2561

1299 ซ้ือระบบเครือข่ายหลักประจ้าอาคารคณะวิทยาการ
สารสนเทศ จ้านวน 1 ระบบ

1,887,700.00    1,896,500.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ้ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ้ากัด ราคาต้่าสุด อยู่ในงบประมาณ 
และตรงตามความต้องการ

PO3800061080017 21/8/2561

1300 ซ้ือของท่ีระลึก(แบตเตอร่ีส้ารองไฟ จ้านวน 2 อัน) 
ส้าหรับมอบให้วิทยากรโครงการกิจกรรมขับเคล่ือน
มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ  (Innovative 
Startup) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2,000.00          2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ้ากัด (สาขา แหลม
ทองบางแสน)

บริษัท บีทูเอส จ้ากัด (สาขา แหลม
ทองบางแสน)

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080113 20/8/2561

1301 ขออนุมัติซ้ือสเปรย์ฉีดก้าจัดปลวก จ้าวน 2 กระป๋อง 
ส้าหรับใช้ฉีดก้าจัดปลวกบริเวณอาคารคณะวิทยาการ
สารสนเทศ

190.00            190.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฮ้งย่งไถ่ ร้านเฮ้งย่งไถ่ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080109 20/8/2561

1302 ขออนุมัติเบิกค่าน้้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00            100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080117 21/8/2561

1303 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ้านวน 1 คัน 
เดินทางไปกลับมหาวิทยาลัยบูรพา - ส้านักงานคณะ
กรมการอุดมศึกษา ในวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

2,800.00          2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080118 21/8/2561

1304 ซ้ือของท่ีระลึก (แบตเตอร่ีส้ารองไฟ) จ้านวน 6 อัน 
ส้าหรับมอบให้วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรในโครงการ
การส่ือประชาสัมพันธ์ Broadcast

5,394.00          5,394.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ้ากัด (สาขา แหลม
ทองบางแสน)

บริษัท บีทูเอส จ้ากัด (สาขา แหลม
ทองบางแสน)

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080119 21/8/2561

1305 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ้านวน 1
 คัน เดินทางไปกลับมหาวิทยาลัยบูรพา - โรงแรมพาลาส
โซ่ รัชดา กรุงเทพฯ ในวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

2,800.00          2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080131 22/8/2561

หนา้ 120



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1306 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ้านวน 1
 คัน เดินทางไปกลับมหาวิทยาลัยบูรพา - The 
Connection (MRT ลาดพร้าว) ในวันท่ี 29-31 สิงหาคม
 พ.ศ. 2561

8,400.00          8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080130 22/8/2561

1307 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บสายไฟฟ้า ขนาด 16 มม. สี
ด้า จ้านวน 35 ม้วน ส้าหรับใช้จัดเก็บสายไฟฟ้า
ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เป็นระเบียบ

4,900.00          4,900.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080137 22/8/2561

1308 ซ้ือหน่วยความจ้าส้ารอง SSD จ้านวน 213 ตัว 383,400.00      383,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ้ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061080018 22/8/2561

1309 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Dell OptiPlex 3020
 จ้านวน 1 งาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

7,245.00          7,245.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080142 23/8/2561

1310 ซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการสอนในรายวิชา 
887495 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
จ้านวน 2 เล่ม

3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง packt Publishing packt Publishing ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080138 23/8/2561

1311 ขออนุมัติซ้ือดิน ต้นไม้ ปุ๋ย และอุปกรณ์ในการท้าสวน 
ส้าหรับใช้ในการจัดสวนปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารคณะ
วิทยาการสารสนเทศ

20,000.00        20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านร่มไทร ร้านร่มไทร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080139 23/8/2561

1312 ซ้ือของท่ีระลึก เเบตเตอร่ีส้ารองไฟ 11000mAh/38Wh
 จ้านวน 6 ช้ิน ส้าหรับมอบให้แก่คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (ผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลฯ)

6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ้ากัด (สาขา แหลม
ทองบางแสน)

บริษัท บีทูเอส จ้ากัด (สาขา แหลม
ทองบางแสน)

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080140 23/8/2561

1313 ขออนุมัติจัดท้าปกและเข้าเล่มรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) จ้านวน 20 เล่ม

1,200.00          1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080141 23/8/2561

1314 ขออนุมัติซ้ือหมึกส้าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อริโก้ 
Model U31MMPC2503SP จ้านวน 8 หลอด Model 
U31MMPC4503SP   จ้านวน 1 หลอด ส้าหรับใช้กับ
เคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อริโก้

32,600.00        32,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061080019 24/8/2561

หนา้ 121



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1315 จ้างเหมายานพาหนะรถสองแถว จ้านวน 1 คัน ส้าหรับ
เดินทางไปกลับ จาก ม.บูรพา ถึง ขนส่งชลบุรี และ
เดินทางกลับ ม.บูรพา

800.00            800.00 เฉพาะเจาะจง นายมร ชาวเหนือ นายมร ชาวเหนือ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080150 27/8/2561

1316 ขออนุมัติจัดท้าปกและเข้าเล่มรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2560 จ้านวน 35 เล่ม

1,750.00          1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080148 27/8/2561

1317 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Dell OptiPlex 3020 
เปล่ียนฮาร์ดดิสก์ รุ่น WD10EZEX ขนาด 1TB เพ่ือให้ใช้
งานได้ตามปกติ

2,675.00          2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ้ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080147 27/8/2561

1318 ขออนุมัติเบิกค่าน้้ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00            100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080162 28/8/2561

1319 ซ้ือโซฟา จ้านวน 2 ชุด และโต๊ะกลาง จ้านวน 2 ตัว 78,431.00        78,431.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061080020 29/8/2561

1320 ขออนุมัติจ้างท้านามบัตร ขนา 9x5.5 ซ.ม. จ้านวน 100 
ใบ ส้าหรับต้าแหน่งรองคณบดี อ.ทัศนีย์ เจริญพร

300.00            300.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง นายไพรเดช สุทธิเรือง ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080164 28/8/2561

1321 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ้านวน 1
 คัน เดินทางไปกลับม.บูรพา - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  
ในวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

2,800.00          2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080153 28/8/2561

1322 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกปากกาเจล จ้านวน 3 ด้าม 
ส้าหรับมอบให้วิทยากรโครงการกิจกรรมขับเคล่ือน
มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการฯ(Innovative 
Startup) ประจ้าปีงบประมาณ 2561

1,000.00          1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ้ากัด บริษัท บีทูเอส จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080171 30/8/2561

1323 ขออนุมัติซ้ือวัสดุกระดาษบรู๊ฟ จ้านวน 50 แผ่น เชือก
ฝาง จ้านวน 10 ม้วน ส้าหรับใช้ในโครงการพัฒนาธุรกิจ
นวัตกรรมรายใหม่ท่ีมีการเติบโตสูง (Innovative 
Startup) ปีงบประมาณ 2561

390.00            390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ้ากัด บริษัท บีทูเอส จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061080175 30/8/2561

1324 ซ้ือระบบรับส่งสัญญาณภาพและเสียงระหว่างห้องเรียน 
จ้านวน 1 ระบบ

459,244.00      459,244.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061080023 31/8/2561

หนา้ 122



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1325 ขออนุมัติซ้ือชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ Arduino Uno R3 
(Starter Kit 3 with Arduiono Uno R3 Compatible)
 จ้านวน 4 ชุด และเคร่ืองวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้า 
จ้านวน 2 เคร่ือง ส้าหรับใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา
 886421

11,703.66        11,703.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเจ เทค จ้ากัด บริษัท จีเจ เทค จ้ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061080022 30/8/2561

1326 ขอซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ทะเบียน จฉต 858
 ชลบุรี

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ธิดามหานคร/เสนอ
ราคา 400.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061080014 2/8/2561

1327 ขอจ้างด้าเนินการจัดหาภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูล
ดาวเทียม

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิญญาพร บัวพร/เสนอ
ราคา 80,000.00 บาท

นางสาวอภิญญาพร บัวพร/เสนอราคา
 80,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061080004 17/8/2561

1328 ขอจ้างด้าเนินการจัดเก็บส้ารวจข้อมูลในภาคสนาม 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธัญชนก  แสงเพชร/เสนอราคา 
90,000.00 บาท

นายธัญชนก  แสงเพชร/เสนอราคา 
90,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061080003 17/8/2561

1329 ขอจ้างวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเลิศพงศ์ สุวรรณเลิศ/เสนอราคา
 90,000.00 บาท

นายเลิศพงศ์ สุวรรณเลิศ/เสนอราคา 
90,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061080005 17/8/2561

1330 ขอซ้ือวัสดุส้านักงาน 9,798.35 9,798.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน)/
เสนอราคา 9,798.35 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน)/
เสนอราคา 9,798.35 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061080047 22/8/2561

1331 ขอซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กล-4385 ชลบุรี 2,693.19 2,693.19 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ้ากัด/เสนอราคา 2,693.19 บาท

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ้ากัด/เสนอราคา 2,693.19 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061080046 22/8/2561

1332 ขอจ้างเหมาบริการรถยนต์ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง นายปพฒญ์  ษณภัทร/เสนอราคา 
4,300.00 บาท

นายปพฒญ์  ษณภัทร/เสนอราคา 
4,300.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061080051 23/8/2561

1333 ขอซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 9,726.30 9,726.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ้ากัด/
เสนอราคา 9,726.30 บาท

บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ้ากัด/
เสนอราคา 9,726.30 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061080053 27/8/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1334 ขอซ่อมแซมบ้ารุงรักษารถยนต์ทะเบียน กล 4385 ชลบุรี 4,732.61 4,732.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ้ากัด/เสนอราคา 4,732.61 บาท

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ้ากัด/เสนอราคา 4,732.61 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061080059 30/8/2561

1335 จ้างป๊ัมลูกกุญแจ 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง นายกมล  ฉิมพาลี/เสนอราคา 
150.00 บาท

นายกมล  ฉิมพาลี/เสนอราคา 150.00
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061080064 31/8/2561

1336 ขอความเห็นชอบจ้างเหมาบริการอ่ืน-จ้างเหมางานย้าย
ระบบไฟฟ้าส้านักงานสถาบันภาษา ช้ัน4 อาคาร
ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์

7,500.00          7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ้านงค์ นางสาวสุมารี เน่ืองจ้านงค์ PR4000061080012 3/8/2018

1337 ขอความเห็นชอบซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา-งานล้างและ
ตรวจเช็คเคร่ืองปรับอากาศของห้องสถาบันภาษา ช้ัน4 
และช้ัน 5 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ 
จ้านวน 13 เคร่ือง (เป็นครุภัณฑ์ของกองอาคารสถานท่ี)

10,432.50        10,432.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป PR4000061080013 3/8/2018

1338 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-หมึกพิมพ์เลเซอร์ 
Kyocera Tk-174 และหมึก HP C6602A เพ่ือใช้ในการ
จัดพิมพ์เอกสารของห้องพักอาจารย์ และใช้พิมพ์คะแนน
กระดาษค้าตอบ

18,400.00        18,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย PR4000061080020 15/8/2018

1339 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
 ส้าหรับงานประมวลผลภาษา เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
 ส้าหรับงานประมวลภาษาระดับสูง และหูฟังแบบ Head
 Phone แบบมีไมค์ เป็นอุปกรณ์ในการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ

1,015,430.00    1,015,430.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท เท็น ซอฟท์ จ้ากัด บริษัท เท็น ซอฟท์ จ้ากัด PO4000061080001 22/8/2018

1340 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ค่าของท่ีระลึก (กระเช้า
ผลไม้) ส้าหรับมอบให้แก่คณะกรรมการในการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx ปี
การศึกษา 2560 วันท่ี 4 ก.ย. 2561

3,500.00          3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผาชาติ หน้าศาล ร้านบุปผาชาติ หน้าศาล PR4000061080024 27/8/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1341 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ค่าเข้าเล่ม
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง ใช้ในโครงการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ้าปีการศึกษา 
2560 วันท่ี 4 ก.ย. 2561

600.00            600.00 เฉพาะเจาะจง บัณฑิตเอกสาร บัณฑิตเอกสาร PR4000061080025 27/8/2018

1342 ขอความเห็นชอบซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา-ค่าเข้าตรวจ
สภาพรถยนต์ของสถาบันภาษา ตามระยะทาง/
ระยะเวลาท่ีก้าหนด ทะเบียนรถหมายเลข ขฉ7133ชบ. 
หมายเลขครุภัณฑ์ 550300101000006

4,000.00          4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ้ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ้ากัด PR4000061080026 29/8/2018

1343 ขออนุมัติจ้างพิมพ์ใบทะเบียนผลการเรียน 31,030.00 31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิวัฒนา การพิมพ์ แอนด์ ซัพ
พลาย จ้ากัด

บริษัท วิวัฒนา การพิมพ์ แอนด์ ซัพ
พลาย จ้ากัด

เน่ืองจากเป็นวัสดุท่ีน้ามาจัดพิมพ์
น้ันเป็นวัสดุท่ีมีคุณภาพ ราคาท่ี
เหมาะสม 
และอยู่ภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ 

PR4100061080011 27/8/2018

1344 ขออนุมัติจ้างเหมาก้าจัดขยะประจ้าเดือนสิงหาคม 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  สุขสมบัติ/3,500 บาท นายสมศักด์ิ  สุขสมบัติ/3,500 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061080014 1/8/2561

1345 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาเปียโน 15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพล นาควิจิตร/15,500 
บาท

นายกฤษณพล นาควิจิตร/15,500 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061080016 1/8/2561

1346 ขออนุมัติจัดซ้ือน้้าด่ืม 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คณิศร/2,800 บาท หจก.คณิศร/2,800 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061080019 2/8/2561

1347 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองเสียงและอุปกรณ์แสงในโครงการ
ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งคร้ังท่ี20

68,400.00 68,400.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์  เจิมจรุง/68,400 บาท นายจิรโรจน์  เจิมจรุง/68,400 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061080020 6/8/2561

1348 ขออนุมัติจ้างเหมาระบบถ่ายทอดสดงานประกวดขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่งคร้ังท่ี 20

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัษฎาวุฒิ   อุตสาหะ/30,000 
บาท

นายอัษฎาวุฒิ   อุตสาหะ/30,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061080021 6/8/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1349 ขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งเวทีและเช่าชุดนักแสดงใน
โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งคร้ังท่ี 20

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์  รวบรวม/50,000 บาท นายวิโรจน์  รวบรวม/50,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061080022 6/8/2561

1350 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาครุภัณฑ์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประโยชน์ ทางมีศรี/8,000 บาท นายประโยชน์ ทางมีศรี/8,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061080027 14/8/2561

1351 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ้ารุงรักษากล้องวงจรปิด 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/38,000 บาท นายศรายุทธ ใสยาทา/38,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061080033 22/8/2561

1352 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ/5,400 บาท นายเสวก  สุระประเสริฐ/5,400 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200061080034 23/8/2561

1353 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศห้อง
ส้านักงานโครงการจัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ บางแสน

5,671.00 5,671.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061080003 3/8/2018

1354 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและเดินท่อน้้าท้ิง
เคร่ืองปรับอากาศห้องส้านักงานโครงการจัดต้ังคณะ
พาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ บางแสน

1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061080004 3/8/2018

1355 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) ไปร่วมงาน
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2561 ณ ม.บูรพา สระแก้ว

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061080009 7/8/2018

1356 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถบัส) เพ่ือไปจัด
โครงการ ''ว่ิง 9 กันยา สถาปนาวิทยาเขตสระแก้ว 
ประจ้าปี 2561'' ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สระแก้ว ระหว่างวันท่ี 7-9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์ นายลือชา สมวิทย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061080011 16/8/2018

1357 ขออนุมัติเสนอจ้างท้าเล่มรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (CAR)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061080015 24/8/2018

หนา้ 126



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1358 ขออนุมัติจ้างท้าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์คณะในงาน
มหกรรมการศึกษาเพ่ืออาชีพจังหวัดชลบุรี คร้ังท่ี 2 
ประจ้าปี 2561 วันท่ี 4 กันยายน พ.ศ. 2561

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ  ชมภูทอง นายวัชระ  ชมภูทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061080018 31/8/2018

1359 จ้างส้าเนาเอกสาร และเข้าเล่มพร้อมอุปกรณ์ 1,834.85 1,834.85 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ให้บริการดี มีประสบการณ์ PR4400061060006 1/8/2018

1360 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ Laser HP CE285A จ้านวน 2 
กล่อง และหมึกเคร่ืองพิมพ์ Brother TN-261 จ้านวน 1
 กล่อง

7,330.00 7,330.00 เฉพาะเจาะจง อิสเทิร์น เซอร์วิส อิสเทิร์น เซอร์วิส PR4400061060010 1/8/2018

1361 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน จ้านวน 6 รายการ 3,161.00 3,161.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ้ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ้ากัด PR4400061060005 1/8/2018

1362 ล้างท้าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์
 580101401000772 , 580101401000773 , 
580101401000774 , 580101401000775

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ ให้บริการดี มีประสบการณ์ PR4400061060009 1/8/2018

1363 จ้างเหมายานพาหนะ วันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร ให้บริการดี มีประสบการณ์ PR4400061080006 16/8/2018

1364 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ CE285A และหมึกเคร่ืองพิมพ์ 
Brother TN-261

13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง อิสเทิร์น เซอร์วิส อิสเทิร์น เซอร์วิส PR4400061080007 18/8/2018

1365 จ้างเหมายานพาหนะ เพ่ือรับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมหารือการ
ด้าเนินงานจัดท้าโครงการตามข้อเสนอ SATREPS วันท่ี 
23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร ให้บริการดี มีประสบการณ์ PR4400061080008 22/8/2018

1366 ค่าจัดท้าเอกสารประกอบโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ้าภาคต้น ปีการศึกษา 2561

2,500.00          2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นผู้รับจ้างถ่ายเอกสารและเข้า
เล่มโดยตรงและมีคุณภาพ

PR0215061080003 3/8/2561

1367 ค่าจัดท้าเอกสารประกอบโครงการสัมมนานิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติ ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๑

9,700.00          9,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นผู้รับจ้างถ่ายเอกสารและเข้า
เล่มโดยตรงและมีคุณภาพ

PR0215061080007 20/8/2561

หนา้ 127



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1368 ซ้ืออิชิตัน  จ้านวน  1  รายการ 10,080.00 10,080.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
10,080 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
10,080 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061080002 1/8/2018

1369 ซ้ือลูกช้ิน  จ้านวน  3   รายการ 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากัด/
 ราคาท่ีเสนอ 5,885 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 5,885 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061080004 1/8/2018

1370 ค่าจ้างซ่อมแซมวัสดุไฟฟ้า(มอเตอร์ป๊ัมน้้า) จ้านวน 1 งาน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีซ่อมไทย/ ราคาท่ีเสนอ 4,800
 บาท

ร้านศรีซ่อมไทย/ ราคาท่ีเสนอ 4,800
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080004 1/8/2018

1371 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ้านวน  11 รายการ 35,166.20 35,166.20 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/
 ราคาท่ีเสนอ 35,166.50 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/ 
ราคาท่ีเสนอ 35,166.50 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061080001 1/8/2018

1372 ซ้ือซาลาเปา และขนมจีบ  จ้านวน  5  รายการ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ้ากัด/ ราคาท่ีเสนอ
 6,420 บาท

บริษัท จอมธนา จ้ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
6,420 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061080003 1/8/2018

1373 ซ้ือสินค้าและอุปกรณ์ประกอบการขาย  จ้านวน 27 
รายการ เพ่ือน้ามาขายและใช้ในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

34,081.00 34,081.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด 
(มหาชน)/ ราคาท่ีเสนอ 34,081 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด 
(มหาชน)/ ราคาท่ีเสนอ 34,081 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061080005 1/8/2018

1374 วัสดุส้านักงาน(ผ้าสีฟ้า)  จ้านวน 1 รายการ 4,554.00 4,554.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรัฐการ เลียวรักษ์โอฬาร (เจ๊ียบ 
เพลินพรรณ)/ ราคาท่ีเสนอ 4,554 
บาท

ร้านรัฐการ เลียวรักษ์โอฬาร (เจ๊ียบ 
เพลินพรรณ)/ ราคาท่ีเสนอ 4,554 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080006 1/8/2018

หนา้ 128



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1375 วัสดุไฟฟ้า และปรับอากาศ  จ้านวน 2 รายการ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ 
ราคาท่ีเสนอ 4,300 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ 
ราคาท่ีเสนอ 4,300 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080005 1/8/2018

1376 น้้าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ้านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080007 2/8/2018

1377 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้้า-ปลาสีกุน) จ้านวน 1 
รายการ

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้องเย็นชวนชม/ ราคาท่ีเสนอ 7,000
 บาท

ห้องเย็นชวนชม/ ราคาท่ีเสนอ 7,000
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080010 2/8/2018

1378 ของขวัญของรางวัล(ตุ๊กตาสัตว์ทะเล) ''ส้าหรับโครงการ
Mermaids & BIMS LOVE MOM''  จ้านวน 1 รายการ

1,150.00 1,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ้ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 1,150 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ้ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 1,150 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080009 2/8/2018

1379 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้้า) จ้านวน 2 รายการ 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง คุณอนงค์  ย้ิมละมัย/ ราคาท่ีเสนอ 
8,600 บาท

คุณอนงค์  ย้ิมละมัย/ ราคาท่ีเสนอ 
8,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080011 2/8/2018

1380 วัสดุไฟฟ้า จ้านวน 2 รายการ 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ 
ราคาท่ีเสนอ 3,500 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ 
ราคาท่ีเสนอ 3,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080012 2/8/2018

1381 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ้านวน  6  รายการ 10,774.80 10,774.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/
 ราคาท่ีเสนอ 10,774.80 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/ 
ราคาท่ีเสนอ 10,774.80 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061080006 3/8/2018

หนา้ 129



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1382 ซ้ือน้้าด่ืมเนสท์เล่เพียวไลฟ์  จ้านวน  1  รายการ 2,700.06 2,700.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดนวัต แดร่ีโปรดักส์ จ้ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 2,700.06 บาท

บริษัท ดนวัต แดร่ีโปรดักส์ จ้ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 2,700.06 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061080008 3/8/2018

1383 วัสดุส้านักงาน(หมึกเคร่ืองพิมพ์)  จ้านวน 4 รายการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080014 3/8/2018

1384 ไดอะเฟรมวาล์ว JIS -10K ขนาด 100A 4 น้ิว จ้านวน 3
 ตัว เคร่ืองสูบน้้าเค็มอาคารบริการ

57,346.65 57,346.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาซาฮี ออมนิ (ประเทศไทย)
 จ้ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 57,346.65บาท

บริษัท อาซาฮี ออมนิ (ประเทศไทย) 
จ้ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 57,346.65บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061080001 10/8/2018

1385 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(แบตเตอร่ีวิทยุส่ือสาร) จ้านวน 1 
รายการ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม๊กเทคเรดิโอ จ้ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 1,819 บาท

บริษัท แม๊กเทคเรดิโอ จ้ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 1,819 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080023 3/8/2018

1386 ค่าจ้างซ่อมบ้ารุงวัสดุอุปกรณ์ด้าน้้า พร้อมค่าบริการ 
จ้านวน 3 รายการ

14,700.00 14,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สคูบ้า เทคนิค เซอร์วิส 
จ้ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 13,669.79 บาท

บริษัท สคูบ้า เทคนิค เซอร์วิส จ้ากัด/
 ราคาท่ีเสนอ 13,669.79 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080024 3/8/2018

1387 วัสดุเคร่ืองปรับอากาศ(มอเตอร์พัดลม)  จ้านวน 1 
รายการ

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ 
ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ 
ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080015 3/8/2018

1388 ซ้ือลูกช้ิน  จ้านวน  3  รายการ 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากัด/
 ราคาท่ีเสนอ 5,885 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 5,885 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061080007 3/8/2018

หนา้ 130



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1389 ครุภัณฑ์การเกษตร จ้านวน 1 รายการ(ไดร์โว่สูบน้้า) 5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหชัย (1999)/ ราคาท่ีเสนอ 
5,136 บาท

ร้านสหชัย (1999)/ ราคาท่ีเสนอ 
5,136 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080025 3/8/2018

1390 วัสดุการเกษตร(อาร์ทีเมีย)  จ้านวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรจงฟาร์ม/ ราคาท่ีเสนอ 
1,080 บาท

ร้านบรรจงฟาร์ม/ ราคาท่ีเสนอ 1,080
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080017 3/8/2018

1391 ซ้ือบะหม่ีก่ึงส้าเร็จรูป  จ้านวน  2  รายการ 8,039.98 8,039.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ้ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
8,039.98 บาท

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ้ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
8,039.98 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061080011 6/8/2018

1392 วัสดุยานพาหนะ(มอเตอร์พัดลมโบเวอร์แอร์)รถตู้ร้านค้า 
 หมายเลขทะเบียน นค.5262-ชลบุรี จ้านวน 1 รายการ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูรพายนต์  จ้ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 1,605 บาท

บริษัท บูรพายนต์  จ้ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 1,605 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080027 6/8/2018

1393 ซ้ือคุ้กก้ี  จ้านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร/ ราคาท่ี
เสนอ 1,500 บาท

คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร/ ราคาท่ี
เสนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061080013 6/8/2018

1394 ค่าจ้างเช่าเหมารถยนต์รับ-ส่งวิทยากรในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการระหว่างวันท่ี 26-29 กรกฎาคม 2561 
(เดินทางไป-กลับ จ้านวน 1 เท่ียว) ระหว่างมหาวิทยาลัย
บูรพา-จังหวัดเพชรบุรี ต้าบลหาดเจ้าส้าราญ

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณสุนันท์  ด้วงโคตะ/ ราคาท่ีเสนอ 
11,000บาท

คุณสุนันท์  ด้วงโคตะ/ ราคาท่ีเสนอ 
11,000บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061070086 6/8/2018

1395 ซ้ือสินค้า วัสดุและอุปกรณ์ประกอบการขาย จ้านวน 20 
รายการ เพ่ือน้ามาขายและใช้ในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

61,418.00 61,418.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอ้านวยพาณิชย์
ร้านกิจชัยสเตช่ันเนอร่ี
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บีทส์บ๊อกซ์
บริษัท บี แอนด์ บี อินดัสทรี จ้ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 61,418 บาท

ร้านโชคอ้านวยพาณิชย์
ร้านกิจชัยสเตช่ันเนอร่ี
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บีทส์บ๊อกซ์
บริษัท บี แอนด์ บี อินดัสทรี จ้ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 61,418 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061080010 6/8/2018

หนา้ 131



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1396 ซ้ือสินค้า จ้านวน 7 รายการ เพ่ือน้ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

17,051.45 17,051.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ้ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 17,051.45 บาท

บริษัท ไทยน้้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ้ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 17,051.45 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061080009 6/8/2018

1397 ซ้ือพาย,คุกก้ี  จ้านวน  1  รายการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์/ 
ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์/ ราคา
ท่ีเสนอ 1,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061080012 6/8/2018

1398 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้้า) จ้านวน 5 รายการ 680.00 680.00 เฉพาะเจาะจง คุณพรชัย  ชอบช่ืน/ ราคาท่ีเสนอ 
680 บาท

คุณพรชัย  ชอบช่ืน/ ราคาท่ีเสนอ 680
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080034 7/8/2018

1399 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้้า) จ้านวน 2 รายการ 9,370.00 9,370.00 เฉพาะเจาะจง คุณอนงค์  ย้ิมละมัย/ ราคาท่ีเสนอ 
9,370 บาท

คุณอนงค์  ย้ิมละมัย/ ราคาท่ีเสนอ 
9,370 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080035 7/8/2018

1400 วัสดุส้านักงาน จ้านวน 15 รายการ(สารพันความรู้) 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยวัฒน์กระทุ่มแบน    ศรี
เมืองเบเกอร่ี แอนด์ซัพพลายบริษัท 
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี
บ้านจิปาถะ
ร้านMR. D.I.Y
/ ราคาท่ีเสนอ 2,492 บาท

ร้านชัยวัฒน์กระทุ่มแบน    ศรีเมืองเบ
เกอร่ี แอนด์ซัพพลายบริษัท บัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี
บ้านจิปาถะ
ร้านMR. D.I.Y
/ ราคาท่ีเสนอ 2,492 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080037 7/8/2018

1401 วัสดุวิทยาศาสตร์  จ้านวน 2 รายการ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศุภโชค
บริษัท ดีฟาร์มาซี จ้ากัด
/ ราคาท่ีเสนอ 3,391 บาท

ร้านศุภโชค
บริษัท ดีฟาร์มาซี จ้ากัด
/ ราคาท่ีเสนอ 3,391 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080036 7/8/2018

1402 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ้านวน  6  รายการ 6,073.60 6,073.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/
 ราคาท่ีเสนอ 6,073.60 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/ 
ราคาท่ีเสนอ 6,073.60 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061080014 7/8/2018

หนา้ 132



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1403 ค่าจ้างเหมาการจัดแสดงโชว์ Mermaids Star. 
Thailand ระหว่างวันท่ี 11-13 สิงหาคม 2561 จ้านวน 
3 วัน วันละ 6 รอบ

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณฐาปนา วิญญูวณิช/ ราคาท่ีเสนอ
 24,000 บาท

คุณฐาปนา วิญญูวณิช/ ราคาท่ีเสนอ 
24,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080040 7/8/2018

1404 น้้าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ้านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080031 7/8/2018

1405 ซ้ือชุดไส้กรองน้้าด่ืม พร้อมบริการเปล่ียน  จ้านวน 5 
รายการ

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนาชัย วอเตอร์/ ราคาท่ีเสนอ 
6,100 บาท

ร้าน ธนาชัย วอเตอร์/ ราคาท่ีเสนอ 
6,100 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080041 7/8/2018

1406 วัสดุไฟฟ้า(ไฟพาร์) จ้านวน 1 รายการ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปานทิพย์อิเล็กทรอนิกส์/ ราคาท่ี
เสนอ 18,000 บาท

ร้านปานทิพย์อิเล็กทรอนิกส์/ ราคาท่ี
เสนอ 18,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080042 8/8/2018

1407 วัสดุอ่ืนๆ(ถุงน้้าตาลหูเกลียว) จ้านวน 1 รายการ 1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด 
(มหาชน)/ ราคาท่ีเสนอ 1,850 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด 
(มหาชน)/ ราคาท่ีเสนอ 1,850 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080051 8/8/2018

1408 วัสดุส้านักงาน(ของท่ีระลึก) ''ส้าหรับโครงการ 
Mermaids & BIMS LOVE MOM''  จ้านวน 1 รายการ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล/ 
ราคาท่ีเสนอ 1,300 บาท

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล/ ราคาท่ี
เสนอ 1,300 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080043 8/8/2018

1409 วัสดุส้านักงาน(สัปดาห์วิทยาศาสตร์)  จ้านวน 6 รายการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 317 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 317 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080057 9/8/2018

หนา้ 133



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1410 ค่าจ้างเช่าพัดลมไอเย็น จ้านวน 3 ตัว 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์  บุญใส/ ราคาท่ีเสนอ 
4,500 บาท

คุณมนัสนันท์  บุญใส/ ราคาท่ีเสนอ 
4,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080053 9/8/2018

1411 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ้านวน  11  รายการ 24,459.91 24,459.91 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/
 ราคาท่ีเสนอ 24,459.91 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/ 
ราคาท่ีเสนอ 24,459.91 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061080015 10/8/2018

1412 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้้า) จ้านวน 4 รายการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณอิสรีย์  หิมวันต์/ ราคาท่ีเสนอ 
3,490 บาท

คุณอิสรีย์  หิมวันต์/ ราคาท่ีเสนอ 
3,490 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080059 10/8/2018

1413 วัสดุยานพาหนะ (โอริง) จ้านวน 1 รายการ 260.00 260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มานะยนตภัณฑ์ จ้ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 256.80 บาท

บริษัท มานะยนตภัณฑ์ จ้ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 256.80 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080060 10/8/2018

1414 วัสดุการเกษตร  จ้านวน 12 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ , ร้านท้ายตลาด
การเกษตร/ ราคาท่ีเสนอ 1,123 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ , ร้านท้ายตลาด
การเกษตร/ ราคาท่ีเสนอ 1,123 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080062 10/8/2018

1415 น้้าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ้านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080058 10/8/2018

1416 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ(เปล่ียนถาดลองน้้าท้ิง)
 จ้านวน 1 รายการ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ  4,600 
บาท

ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ  4,600 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080064 10/8/2018

หนา้ 134



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1417 วัสดุส้านักงาน จ้านวน 4 รายการ 317.00 317.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 317 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 317 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080061 10/8/2018

1418 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ จ้านวน 2 รายการ 4,550.00 4,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ 
ราคาท่ีเสนอ 4,400 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ 
ราคาท่ีเสนอ 4,400 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080070 14/8/2018

1419 วัสดุส้านักงาน จ้านวน 14 รายการ (ถุงกระดาษสีน้้าตาล
หูห้ิวเกลียว,กรวยกระดาษสีขาว,แผงไม้อัด,ฟิวเจอร์บอร์ด
,แท่นอะคริลิคโชว์ป้าย,สมุดปกอ่อน,เทปกาวฯลฯ) เงิน
รับฝากเงินแผ่นดิน

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชาม บางแสน
บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด
บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน)
/ ราคาท่ีเสนอ 12,738 บาท

ร้านจานชาม บางแสน
บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด
บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน)
/ ราคาท่ีเสนอ 12,738 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061080003 17/8/2018

1420 ซ้ือลูกช้ิน   จ้านวน  1  รายการ 2,904.00 2,904.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากัด/
 ราคาท่ีเสนอ 2,904 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 2,904 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061080017 14/8/2018

1421 ซ้ือซาลาเปา และขนมจีบ  จ้านวน  4 รายการ 5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ้ากัด/ ราคาท่ีเสนอ
 5,136  บาท

บริษัท จอมธนา จ้ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
5,136  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061080018 14/8/2018

1422 ค่าจ้างตรวจเช็คอุปกรณ์ด้าน้้า(ไฮโดรเทส ถังด้าน้้าพร้อม
ใช้งาน)             จ้านวน 1 รายการ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สคูบ้า เทคนิค เซอร์วิส 
จ้ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 1,964.52 บาท

บริษัท สคูบ้า เทคนิค เซอร์วิส จ้ากัด/
 ราคาท่ีเสนอ 1,964.52 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080076 14/8/2018

1423 ค่าพิมพ์โปสเตอร์ A2 3 แบบ แบบละ 1,000 แผ่น รวม 
3,000 แผ่น (เงินรับฝากเงินแผ่นดิน-เงินสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมเครือข่ายอุดมศึกษาเพ่ือ
สนองพระราชด้าริ)

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพัฒน์  วรรรณศิริ/ ราคาท่ี
เสนอ 27,600 บาท

นายภาณุพัฒน์  วรรรณศิริ/ ราคาท่ี
เสนอ 27,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080078 14/8/2018

หนา้ 135



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1424 น้้าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ้านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080074 14/8/2018

1425 บอร์ดนิทรรศการ (แบล็คดร๊อปโค้ง) ขนาดไม่ต้่ากว่า 
2x2.3 เมตร จ้านวน 2 ชุด (เงินรับฝากเงินแผ่นดิน-เงิน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมเครือข่ายอุดมศึกษา
เพ่ือสนองพระราชด้าริ)

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพัฒน์  วรรรณศิริ/ ราคาท่ี
เสนอ 26,000 บาท

นายภาณุพัฒน์  วรรรณศิริ/ ราคาท่ี
เสนอ 26,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080079 14/8/2018

1426 วัสดุคอมพิวเตอร์(อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย) 
จ้านวน 1รายการ

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 7,200 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 7,200 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080072 14/8/2018

1427 เงินรับฝากเงินแผ่นดิน-เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการ
กิจกรรมเครือข่ายอุดมศึกษาเพ่ือสนองพระราชด้าริ)

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพัฒน์  วรรรณศิริ/ ราคาท่ี
เสนอ 7,000 บาท

นายภาณุพัฒน์  วรรรณศิริ/ ราคาท่ี
เสนอ 7,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080080 14/8/2018

1428 หมึกพิมพ์เลเซอร์สี 128A สีแดง,เหลือง รวม 2 ตลับ  
(เงินรับฝากเงินแผ่นดิน-เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการ
กิจกรรมเครือข่ายอุดมศึกษาเพ่ือสนองพระราชด้าริ)

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 5,800บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 5,800บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080082 14/8/2018

1429 ซ้ือสินค้า จ้านวน 11 รายการ เพ่ือน้ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

8,301.00 8,301.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด 
(มหาชน)/ ราคาท่ีเสนอ 8,301 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด 
(มหาชน)/ ราคาท่ีเสนอ 8,301 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061080016 14/8/2018

1430 วัสดุส้านักงาน จ้านวน 5 รายการ (สมุดโน๊ต,สมุดปกอ่อน
,กระเป๋าหูห้ิวใหญ๋,ค่าถ่ายเอกสาร,กระดาษA4) (เงินรับ
ฝากเงินแผ่นดิน-เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรม
เครือข่ายอุดมศึกษาเพ่ือสนองพระราชด้าริ)

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที.ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ้ากัด
ร้านสดใส ก๊อบป้ี
ร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
/ ราคาท่ีเสนอ 12,215 บาท

บริษัท ไอ.ที.ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ้ากัด
ร้านสดใส ก๊อบป้ี
ร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
/ ราคาท่ีเสนอ 12,215 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080083 14/8/2018

หนา้ 136



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1431 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 2 รายการ (marine Broth, 
Proteose Peptone No. 3 ) (เงินรับฝากเงินแผ่นดิน-
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมเครือข่าย
อุดมศึกษาเพ่ือสนองพระราชด้าริ)

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวท์กรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน) /
ราคาท่ีเสนอ 12,733 บาท

บริษัท ไวท์กรุ๊ป จ้ากัด (มหาชน) /
ราคาท่ีเสนอ 12,733 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080081 14/8/2018

1432 วัสดุส้านักงาน  จ้านวน 4  รายการ 1,803.00 1,803.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี 
จ้ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 1,803 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด/
 ราคาท่ีเสนอ 1,803 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080069 14/8/2018

1433 วัสดุส้านักงาน(หมึกเคร่ืองโทรสาร Panasonic 
KX-2085) จ้านวน 1 รายการ

1,450.00 1,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 1,405 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 1,405 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080090 15/8/2018

1434 ซ้ือลูกช้ิน  จ้านวน  1  รายการ 3,320.00 3,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากัด/
 ราคาท่ีเสนอ 3,320 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ้ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 3,320 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061080020 15/8/2018

1435 วัสดุไฟฟ้า(หม้อแปลงไฟ)  จ้านวน 1 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ 
ราคาท่ีเสนอ 4,800 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ 
ราคาท่ีเสนอ 4,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080094 16/8/2018

1436 วัสดุไฟฟ้า จ้านวน 3 รายการ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ 
ราคาท่ีเสนอ 3,500  บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ 
ราคาท่ีเสนอ 3,500  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080093 16/8/2018

1437 น้้าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ้านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080092 16/8/2018

หนา้ 137



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1438 งานจ้างปรับปรุงระบบท่อสุขาภิบาล-ระบบน้้าเสียความ
ยาว 103 เมตร พร้อมฝังถังบ้าบัดน้้าเสีย 5,000 ลิตร 
จ้านวน 1 งาน บริเวณโรงจอดรถผู้บริหารและตลอดแนว
อาคารฝ่ังวิจัย

172,837.10 172,837.10 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอป
เม้นท์/ ราคาท่ีเสนอ172,837.10 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอป
เม้นท์/ ราคาท่ีเสนอ172,837.10 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061080002 17/8/2018

1439 วัสดุส้านักงาน10รายการ(หมึกเคร่ืองพิมพ์,พลาสติกกัน
กระแทก,เชือก,กระดาษอิงค์เจ็ท,กระดาษอาร์ตมัน
,สต๊ิกเกอร์บางด้านA4, ปากกาเน้นข้อความ,ปากกาเพอร์
นาเม้นท์,ปากกาเพ้นท์,ปากกา Chalk)เงินรับฝากเงิน
แผ่นดิน

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน AK.BOX
บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 20,889 บาท

ร้าน AK.BOX
บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด
บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 20,889 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080116 17/8/2018

1440 จ้างพิมพ์โปสเตอร์แบบ Roll up ขนาดไม่ต้่ากว่า 
70x160 ซม. จ้านวน 4 ชุด (4 แบบ)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภาณุพัฒน์  วรรรณศิริ/ ราคาท่ี
เสนอ 7,900 บาท

นายภาณุพัฒน์  วรรรณศิริ/ ราคาท่ี
เสนอ 7,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080114 17/8/2018

1441 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้้า)  จ้านวน 1 รายการ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง คุณอนงค์  ย้ิมละมัย/ ราคาท่ีเสนอ 
2,400 บาท

คุณอนงค์  ย้ิมละมัย/ ราคาท่ีเสนอ 
2,400 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080095 17/8/2018

1442 ค่าจ้างเหมาเตรียมตัวอย่างแมงกะพรุน พร้อมส้าหรับ
กิจกรรม แมงกะพรุนพันธ์ุดี..พันธ์ุดีมีประโยชน์''''  ใน
วันท่ี 24, 28 ,29สิงหาคม พ.ศ. 2561 รวม 3 วัน

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเรือนแสน/ ราคาท่ีเสนอ 6,000 
บาท

ร้านเรือนแสน/ ราคาท่ีเสนอ 6,000 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080117 17/8/2018

1443 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ้านวน  11 รายการ 33,646.55 33,646.55 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/
 ราคาท่ีเสนอ 33,646.55 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/ 
ราคาท่ีเสนอ 33,646.55 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061080021 17/8/2018

1444 ซ้ือพาย,คุกก้ี  จ้านวน  1  รายการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์/ 
ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์/ ราคา
ท่ีเสนอ 1,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061080022 20/8/2018

หนา้ 138



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1445 ซ้ือคุ้กก้ี  จ้านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร/ ราคาท่ี
เสนอ 1,500 บาท

คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร/ ราคาท่ี
เสนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061080023 20/8/2018

1446 ค่าจ้างซ่อมเคร่ืองโทรสาร(สวทล. 6001000000007) 
จ้านวน 1 เคร่ือง

1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 1,070 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 1,070 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080119 20/8/2018

1447 ซ้ืออิชิตัน  จ้านวน  1  รายการ 17,325.00 17,325.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
17,325 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
17,325 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061080024 20/8/2018

1448 น้้าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ้านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080118 20/8/2018

1449 ซ้ือตุ๊กตา จ้านวน 2 รายการ เพ่ือน้ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

50,568.20 50,568.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ้ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 50,568.20 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ้ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 50,568.20 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061080026 21/8/2018

1450 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ(สวทล. 
5301014010293) จ้านวน 1 เคร่ือง

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ  12,500
 บาท

ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ  12,500 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080125 21/8/2018

1451 ซ้ือสินค้า จ้านวน 5 รายการ เพ่ือน้ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

13,491.98 13,491.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ้ากัด / ราคาท่ีเสนอ 13,491.98 
บาท

บริษัท ไทยน้้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ้ากัด / ราคาท่ีเสนอ 13,491.98 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061080025 21/8/2018

หนา้ 139



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1452 น้้าเค็มช่องแสามสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ้านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080130 22/8/2018

1453 เส้ือยืด พร้อมสกรีน จ้านวน 60 ตัว ''โครงการค่าย
วิทยาศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเล ส้าหรับเยาวชน คร้ังท่ี 11'  ระหว่างวันท่ี 29-31 
สิงหาคม 2561

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอส.สปอร์ต/ ราคาท่ีเสนอ 
9,000 บาท

ร้าน พี.เอส.สปอร์ต/ ราคาท่ีเสนอ 
9,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080132 22/8/2018

1454 วัสดุไฟฟ้า(หม้อแปลงไฟDC ขนาด 12v. 32A)      
จ้านวน 2 ตัว

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ 
ราคาท่ีเสนอ 4,800 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ 
ราคาท่ีเสนอ 4,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080131 22/8/2018

1455 วัสดุการเกษตร(โซเดียมไบคาร์บอเนต) จ้านวน 1 รายการ 5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยืนยงพานิช/ ราคาท่ีเสนอ 
4,800 บาท

ร้านยืนยงพานิช/ ราคาท่ีเสนอ 4,800
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080134 23/8/2018

1456 วัสดุส้านักงาน(หมึกเคร่ืองพิมพ์)  จ้านวน 6 รายการ 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 5,200 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 5,200 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080138 23/8/2018

1457 ของท่ีระลึก(ตุ๊กตาสัตว์ทะเล ''โลมา'')  จ้านวน 1 รายการ 
''ส้าหรับงานเกษียณอายุ ปีงบประมาณ 2561''

4,831.05 4,831.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ้ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 4,831.05 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ้ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 4,831.05 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080135 23/8/2018

1458 งานจ้างเคลือบถังโปรตีนสกิมเมอร์ จ้านวน 1 รายการ 60,500.00 60,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท็อป คอมโพซิช่ัน จ้ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 60,455 บาท

บริษัท ท็อป คอมโพซิช่ัน จ้ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 60,455 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080136 23/8/2018

หนา้ 140



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1459 วัสดุอุปกรณ์-ส้านักงาน จ้านวน 11 รายการ 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด 
(มหาชน)/ ราคาท่ีเสนอ 3,073 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด 
(มหาชน)/ ราคาท่ีเสนอ 3,073 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080140 23/8/2018

1460 ซ้ือสินค้า จ้านวน 1 รายการ เพ่ือน้ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณา วงษ์วิลาศ/ ราคาท่ี
เสนอ 15,000 บาท

นางสาวกฤษณา วงษ์วิลาศ/ ราคาท่ี
เสนอ 15,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061080027 23/8/2018

1461 วัสดุส้านักงาน(เก้าอ้ีพลาสติก มีพนักพิง)  จ้านวน 60 ตัว 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์/ ราคาท่ี
เสนอ 15,000 บาท

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์/ ราคาท่ี
เสนอ 15,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080141 23/8/2018

1462 วัสดุการเกษตร จ้านวน 2 รายการ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ,ร้านกฤษณ์ 
อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ 298บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ,ร้านกฤษณ์ 
อีเลคทริค / ราคาท่ีเสนอ 298บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080133 23/8/2018

1463 วัสดุส้านักงาน จ้านวน 10 รายการ 3,515.00 3,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี 
จ้ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 3,515 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี 
จ้ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 3,515 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080139 23/8/2018

1464 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ้านวน  10  รายการ 20,415.48 20,415.48 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/
 ราคาท่ีเสนอ 20,415.48 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/ 
ราคาท่ีเสนอ 20,415.48 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061080028 24/8/2018

1465 วัสดุส้านักงาน จ้านวน 11 รายการ ''โครงการค่าย
วิทยาศาสตร์ เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทาง
ทะเล ส้าหรับเยาวชน คร้ังท่ี 11'' (ระหว่างวันท่ี 29-31 
สิงหาคม 2561)

4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด  
บริษัท บีทูเอส จ้ากัด สาขาแหลมทอง
บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน)
/ ราคาท่ีเสนอ 4,337 บาท

บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด  
บริษัท บีทูเอส จ้ากัด สาขาแหลมทอง
บริษัท สยามแม็คโคร จ้ากัด (มหาชน)
/ ราคาท่ีเสนอ 4,337 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080145 24/8/2018

หนา้ 141



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1466 น้้าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ้านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080144 24/8/2018

1467 ค่าจ้างพิมพ์ไวนิล และจ้างถ่ายเอกสาร จ้านวน 2 
รายการ ''โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ส้าหรับเยาวชน คร้ังท่ี 11''
 (ระหว่างวันท่ี 29-31 สิงหาคม 2561)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณอโนชา  อุตตะรัตน์        ร้าน
กรีนอาร์ต/ ราคาท่ีเสนอ 2,486 บาท

คุณอโนชา  อุตตะรัตน์        ร้านกรีน
อาร์ต/ ราคาท่ีเสนอ 2,486 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080146 24/8/2018

1468 วัสดุการเกษตร จ้านวน 2 รายการ 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง คุณวิชัย  เปียทอง, ร้านไถ่เส็ง/ 
ราคาท่ีเสนอ 2,580 บาท

คุณวิชัย  เปียทอง, ร้านไถ่เส็ง/ ราคาท่ี
เสนอ 2,580 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080151 27/8/2018

1469 วัสดุไฟฟ้า จ้านวน 4 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ 
ราคาท่ีเสนอ 4,706.20 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ 
ราคาท่ีเสนอ 4,706.20 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080147 27/8/2018

1470 ของท่ีระลึก ''ส้าหรับคณะกรรมการตรวจประเมินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560''   จ้านวน
 2 รายการ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคถาวร (แป้น)  , สถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล/ ราคาท่ีเสนอ
 2,277 บาท

ร้านโชคถาวร (แป้น)  , สถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล/ ราคาท่ีเสนอ 
2,277 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080153 27/8/2018

1471 ซ้ือน้้าด่ืมเนสท์เล่เพียวไลฟ์  จ้านวน  1  รายการ 5,400.12 5,400.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดนวัต แดร่ีโปรดักส์ จ้ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 5,400.12 บาท

บริษัท ดนวัต แดร่ีโปรดักส์ จ้ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 5,400.12 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061080029 27/8/2018

1472 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้้า) จ้านวน 14 รายการ 7,690.00 7,690.00 เฉพาะเจาะจง คุณพะเยาว์  ดวงสุดา/ ราคาท่ีเสนอ 
7,690 บาท

คุณพะเยาว์  ดวงสุดา/ ราคาท่ีเสนอ 
7,690 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080154 27/8/2018

หนา้ 142



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1473 น้้ามันเช้ือเพลิง ส้าหรับพนักงานรับ-ส่งหนังสือ 
(ประจ้าเดือน กันยายน 2561) จ้านวน 1 รายการ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วงศ์ทรายทอง / 
ราคาท่ีเสนอ 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วงศ์ทรายทอง / 
ราคาท่ีเสนอ 400 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080148 27/8/2018

1474 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้้า) จ้านวน 3 รายการ 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้องเย็นชวนชม,คุณเอ้ือมเดือน แสง
สัตยา, ร้านล้ีฮวดสุน/ ราคาท่ีเสนอ 
5,110 บาท

ห้องเย็นชวนชม,คุณเอ้ือมเดือน แสง
สัตยา, ร้านล้ีฮวดสุน/ ราคาท่ีเสนอ 
5,110 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080150 27/8/2018

1475 น้้าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง)  จ้านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080157 28/8/2018

1476 ซ้ือน้้าด่ืมน้้าทิพย์ จ้านวน 100 แพ็ค เพ่ือน้ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

4,499.35 4,499.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ้ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 4,499.35 บาท

บริษัท ไทยน้้าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ้ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 4,499.35 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061080030 28/8/2018

1477 หนังสือพิมพ์(ประจ้าเดือน กันยายน 2561)  จ้านวน 2 
รายการ

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร/ ราคาท่ีเสนอ 600 บาท ร้านเกษากร/ ราคาท่ีเสนอ 600 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080158 28/8/2018

1478 (ห้องรับรอง L๑๒๒, ห้องปฏิบัติการเคมี ๑ L๑๐๑, 
ห้องปฏิบัติการชีวเคมี L๑๐๓) จ้านวน ๑ งาน

102,755.31 102,755.31 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอป
เม้นท์/ ราคาท่ีเสนอ 102,755.31 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอป
เม้นท์/ ราคาท่ีเสนอ 102,755.31 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061080004 29/8/2018

1479 วัสดุการเกษตร จ้านวน 2 รายการ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวรค้าวัสดุ/ ราคาท่ีเสนอ 
300 บาท

ร้านไพรเวรค้าวัสดุ/ ราคาท่ีเสนอ 300
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080164 29/8/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1480 ซ้ือตุ๊กตา จ้านวน 2 รายการ เพ่ือน้ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

42,088.45 42,088.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ้ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 42,088.45 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ้ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 42,088.45 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061080031 30/8/2018

1481 น้้าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ้านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080166 30/8/2018

1482 เข้าเล่มเอกสารรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
 2560 จ้านวน 1 รายการ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส/ ราคาท่ี
เสนอ 850 บาท

ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส/ ราคาท่ี
เสนอ 850 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061080170 31/8/2018

1483 ขอซัือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ้ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070493 1/8/2561

1484 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 431,808.00 431,808.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080011 1/8/2561

1485 ขอซ้ือน้้ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 97,536.00 97,536.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ้ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080008 1/8/2561

1486 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ้ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070476 1/8/2561

1487 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080011 1/8/2561

1488 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ้ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080009 1/8/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1489 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 97,200.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด

บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070475 1/8/2561

1490 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1,920.00 1,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ้ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070483 1/8/2561

1491 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ้ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070485 1/8/2561

1492 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ้ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070490 1/8/2561

1493 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ้ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070484 1/8/2561

1494 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์
 (ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070491 1/8/2561

1495 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 16,250.00 16,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ้ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070482 1/8/2561

1496 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 20,910.00 20,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จ้ากัด บริษัท ออโธพีเซีย จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070481 1/8/2561

1497 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070479 1/8/2561

1498 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์
 จ้ากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์ 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070492 1/8/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1499 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเทค 24 จ้ากัด บริษัท วินเทค 24 จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070488 1/8/2561

1500 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 26,900.00 26,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์
 จ้ากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์ 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070497 1/8/2561

1501 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์
 จ้ากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์ 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070495 1/8/2561

1502 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 31,700.00 31,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์
 จ้ากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์ 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070496 1/8/2561

1503 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 44,405.00 44,405.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070486 1/8/2561

1504 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์
 จ้ากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์ 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070494 1/8/2561

1505 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ้ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070478 1/8/2561

1506 ขอซ้ือสติกเกอร์ไดเร็คเทอร์มอล 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ้ากัด

บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080013 1/8/2561

1507 ขออนุมัติค่าบริการตรวจการนอนหลับแบบ EEG (มี
เทคนิคเชียลเฝ้า) ประจ้าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ้ากัด บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080006 1/8/2561

1508 ขออนุมัติซ้ือ 0.9% Sodium Chloride (NSS) 1,000 
ml จ้านวน 1,200 ขวด

36,600.00 36,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์แล็บ จ้ากัด บริษัท สตาร์แล็บ จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080025 1/8/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1509 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ้านวน 4 
รายการ

22,350.00 22,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดสเต็ป จ้ากัด บริษัท เมดสเต็ป จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080002 1/8/2561

1510 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ้านวน 1 เคร่ือง 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ้ากัด บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080016 1/8/2561

1511 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ้านวน 10 เคร่ือง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ้ากัด บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080017 1/8/2561

1512 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ้านวน 5 เคร่ือง 55,350.00 55,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทร
นิกส์ จ้ากัด

บริษัท เมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทร
นิกส์ จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080018 1/8/2561

1513 ขออนุมัติซ้ือแก๊สหุงต้มขนาด 15 กิโลกรัม 2,500.00 2,500.00 ตกลงราคา บางแสนแก๊ส บางแสนแก๊ส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080015 1/8/2561

1514 ค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ้าเดือนสิงหาคม พ .ศ. 
2561

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ้ากัด บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080007 1/8/2561

1515 ค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ้าเดือนสิงหาคม พ .ศ. 
2561

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ้ากัด บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080008 1/8/2561

1516 ค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ้าเดือนสิงหาคม พ .ศ. 
2561

99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ้ากัด บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080009 1/8/2561

1517 ค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะอันตรายไปท้าลาย 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080005 1/8/2561

1518 ค่าบริการสลายน่ิว 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล จ้ากัด บริษัท แอสราส เมดิคอล จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080001 1/8/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1519 ค่าบริการสลายน่ิว จ้านวน 1 ราย 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ้ากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070480 1/8/2561

1520 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ้าเดือน
สิงหาคม 2561

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 
ชลบุรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 ชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070472 1/8/2561

1521 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ้าเดือน
สิงหาคม 2561

50,170.00 50,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
 จ้ากัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
 จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080003 1/8/2561

1522 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ้าเดือน
สิงหาคม 2561

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ้ากัด บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080002 1/8/2561

1523 จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเช้ือไปท้าลาย 
ประจ้าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

48,125.00 48,125.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080004 1/8/2561

1524 ซ้ือยา Dex Oph (Dex1mg+Neo5mg/ml) e.d 4 ml 
จ้านวน 300 ขวด

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ้ากัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061070121 1/8/2561

1525 ขอซ้ือน้้ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 92,928.00 92,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ้ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080005 1/8/2561

1526 SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) จ้านวน 765 
แกลลอน

99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ้ากัด

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080069 2/8/2561

1527 ซ่อมหม้อต้มแผ่นประคบร้อน 27,000.00 27,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล 
เซอร์วิส จ้ากัด

บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล 
เซอร์วิส จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080015 2/8/2561

1528 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ้านวน 2 
รายการ

52,064.00 52,064.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ้ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080077 2/8/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1529 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ้านวน 2 
รายการ

99,500.00 99,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ้ากัด

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080070 2/8/2561

1530 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ้านวน 3 
รายการ

42,660.00 42,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080064 2/8/2561

1531 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ้านวน 4 
รายการ

88,320.00 88,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080068 2/8/2561

1532 จ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ประจ้าเดือนสิงหาคม 2561

360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ 
จ้ากัด

บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080052 15/8/2561

1533 ซท้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 1 ชนิด 43,500.00 43,500.00 ตกลงราคา บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ้ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080013 2/8/2561

1534 ซ้ือยา AZAthioprine 50 mg (Imuprin) จ้านวน 50 
กล่อง , Isosorbide 5 mg tab (Isorem) จ้านวน 20 
กล่อง

41,219.80 41,219.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ้ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080059 2/8/2561

1535 ซ้ือยา Benzoyl peroxide 2.5% 60 gm (BenzacAC)
 จ้านวน 11 หลอด

2,742.41 2,742.41 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080045 2/8/2561

1536 ซ้ือยา Co Trimoxazole $400+T80 inj 5 ml (Bacin)
 จ้านวน 5 กล่อง

6,810.00 6,810.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ้ากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080028 2/8/2561

1537 ซ้ือยา Enalapril 5 mg (Anapril5) จ้านวน 200 กล่อง 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ้ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080036 2/8/2561

1538 ซ้ือยา Fenofibrate 200 mg cap (Adfen-200) 
จ้านวน 3000 กล่อง

67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080039 2/8/2561

หนา้ 149



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1539 ซ้ือยา GliPlzide 5 mg (Glycediab) จ้านวน 500 
กล่อง , Vaseline 50 gm (Pharma's Choice) จ้านวน
 100 กระปุก

57,100.00 57,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ้ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ้ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080074 2/8/2561

1540 ซ้ือยา HEPArin 5000iu/ml inj 5 ml (Hepamax) 
จ้านวน 30 กล่อง

86,400.00 86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มัณฑนา มาร์เก็ตต้ิง จ้ากัด บริษัท มัณฑนา มาร์เก็ตต้ิง จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080048 2/8/2561

1541 ซ้ือยา Hyaluronate Na 20 mg/2 ml inj (Hyalgan) 
จ้านวน 40 ไซร้ิง

92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า
(ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า(ประเทศ
ไทย) จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080046 2/8/2561

1542 ซ้ือยา HydrALAzine 25 mg tab (Cesoline) จ้านวน 
100 กล่อง

66,200.00 66,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080043 2/8/2561

1543 ซ้ือยา Hydrogen peroxide 6% 450 ml (AS) จ้านวน
 216 ขวด

5,892.48 5,892.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ้ากัด บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080033 2/8/2561

1544 ซ้ือยา Lactulose 66.7 % syr 100 ml (Laevolac) 
จ้านวน 1000 ขวด

58,850.00 58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ้ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080041 2/8/2561

1545 ซ้ือยา METHOtrexate 2.5 mg จ้านวน 100 กล่อง 59,000.00 59,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ้ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080057 2/8/2561

1546 ซ้ือยา MeTROnidazole 500 mg inj 100 ml 
(Mepagyl) จ้านวน 500 vial , Norgesic 
L(Para450+Orphe35) tab (TORRENT) จ้านวน 200 
กล่อง , Paracetamol 120 mg/5 ml sus 60 ml 
(Sara) จ้านวน 1000 ขวด

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ้ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080061 2/8/2561

1547 ซ้ือยา Memantine HCI 10 mg tab (Memo10) 
จ้านวน 100 กล่อง

44,005.00 44,005.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080052 2/8/2561

หนา้ 150



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1548 ซ้ือยา Meropenam 1 gm inj (Mapenem) จ้านวน 
400 vial

92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080040 2/8/2561

1549 ซ้ือยา Misoprostol 200 mg tab (Cytotec) จ้านวน 1
 กล่อง

1,647.80 1,647.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080034 2/8/2561

1550 ซ้ือยา Mupirocin 2% 5 gm oint (Bactex) จ้านวน 
500 หลอด

15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ้ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080029 2/8/2561

1551 ซ้ือยา Omeprazole 40 mg inj (Solcer) จ้านวน 
1000 vial

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ภิญโญฟาร์มาซี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080047 2/8/2561

1552 ซ้ือยา Poly Oph eye/ear Drop 5 ml จ้านวน 600 
ขวด

14,100.00 14,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ้ากัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080055 2/8/2561

1553 ซ้ือยา Povidone lodine Scrub 450 ml (Betamed 
Scrub) 240 bot , TraMADol 50 mg cap 
(Tramadol) จ้านวน 500 กล่อง , PotassiumCl Elixir 
6.67 mEq/5 ml 60 ml (Potas elixir) จ้านวน 500 
ขวด

45,967.20 45,967.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ้ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080063 2/8/2561

1554 ซ้ือยา Proctosedyl Suppo 15 gm (Doproct) จ้านวน
 200 กล่อง

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ้ากัด บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080056 2/8/2561

1555 ซ้ือยา Ranitidine 150 mg tab (Xanidine) จ้านวน 
100 กล่อง , Mycophenolate mofetil 250 mg cap 
(ImmuCept) จ้านวน 40 กล่อง , Gemfibrozil 300 
mg (Hidil) จ้านวน 300 กล่อง

89,200.00 89,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ้ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080060 2/8/2561

1556 ซ้ือยา Rowatinex cap (Herb extract) จ้านวน 30 
กล่อง

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ้ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080030 2/8/2561

หนา้ 151



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1557 ซ้ือยา Silymarin 140 mg tab (Samarin) จ้านวน 80 
กล่อง

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ้ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080053 2/8/2561

1558 ซ้ือยา Triamcinolone 0.1% 1 gm oral gel 
(Trinolone) จ้านวน 50 กล่อง

8,002.50 8,002.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรช่ัน
 จ้ากัด

บริษัท นิด้า ฟาร์มา อินคอร์ปอเรช่ัน 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080050 2/8/2561

1559 ซ้ือยา Triamcinolone 10 mg/1 ml inj (Kanolone) 
จ้านวน 5 กล่อง

3,350.00 3,350.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด แอล.บี.เอส แลบ
บอเรตอร่ี

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด แอล.บี.เอส แลบ
บอเรตอร่ี

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080032 2/8/2561

1560 ซ้ือยา Venlafaxine 75 mg cap (Valosine SR) 
จ้านวน 100 กล่อง

75,400.00 75,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080049 2/8/2561

1561 ซ้ือยา Vitamin B12 500 mcg tab (Mecze) จ้านวน 
3000 กล่อง

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080037 2/8/2561

1562 ซ้ือยา Water for injection 10 ml (SWI) จ้านวน 200
 กล่อง

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080054 2/8/2561

1563 ซ้ือยา dT vaccine 0.5 ml (Adsorbed) จ้านวน 150 
box

52,500.00 52,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ้ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080035 2/8/2561

1564 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ้านวน 4 รายการ 
ตามเอกสารแนบ

44,041.20 44,041.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080058 2/8/2561

1565 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 176,550.00 176,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080012 2/8/2561

1566 ซ้ือแก๊สหุงต้ม 30,125.00 30,125.00 ตกลงราคา บางแสนแก๊ส บางแสนแก๊ส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080017 2/8/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1567 ขออนุมัติซ้ือRenalin 100 Cold Sterilant จ้านวน 6 
แกลลอน

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ้ากัด

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080067 2/8/2561

1568 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ้ากัด บริษัท ซี เมดิค จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080085 3/8/2561

1569 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ 
จ้ากัด

บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080083 3/8/2561

1570 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ้ากัด บริษัท ซี เมดิค จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080086 3/8/2561

1571 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ้ากัด บริษัท ซี เมดิค จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080084 3/8/2561

1572 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 481,500.00 481,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080022 3/8/2561

1573 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,480.00 22,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จ้ากัด บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080081 3/8/2561

1574 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาเคร่ืองฟอกเลือดไต
เทียม

26,910.00 26,910.00 ตกลงราคา บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080020 3/8/2561

1575 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 462,000.00 462,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ้ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080021 3/8/2561

1576 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 97,200.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด

บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080082 3/8/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1577 ขอซ้ือน้้ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 89,000.00 89,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ้ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080104 6/8/2561

1578 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080105 6/8/2561

1579 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ้ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080106 6/8/2561

1580 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ้ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080107 6/8/2561

1581 ขออนุมัติซ้ือรถเข็นชนิดนอน จ้านวน 1 คัน และรถเข็น
ชนิดน่ัง 1 คัน

41,800.00 41,800.00 ตกลงราคา บริษัท เอส ที เพอร์เฟ็คช่ัน จ้ากัด บริษัท เอส ที เพอร์เฟ็คช่ัน จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080027 6/8/2561

1582 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาเคร่ืองถังต้มน้้าร้อน
ไฟฟ้า

1,425.86 1,425.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จ้ากัด บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080098 6/8/2561

1583 จ้างถอดและใส่ยางรถกอล์ฟ 642.00 642.00 ตกลงราคา ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080087 6/8/2561

1584 จ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารวิจัยทางการ
แพทย์

385,500.00 385,500.00 จ้างท่ีปรึกษา
โดยวิธีคัดเลือก

บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จ้ากัด บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080028 6/8/2561

1585 ซ้ือ attest rapid5 steamtest 53,928.00 53,928.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080024 6/8/2561

1586 ซ้ือน้้ายาซักผ้า 5 รายการ 36,144.60 36,144.60 ตกลงราคา บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  จ้ากัด บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080026 6/8/2561

หนา้ 154



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1587 ซ้ือผงซักฟอกและน้้ายาปรับผ้านุ่ม 16,317.50 16,317.50 ตกลงราคา บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ้ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080023 6/8/2561

1588 ซ้ือยา BCG-MEDAC 200 MILLION UNIT จ้านวน 6 
ขวด

35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ้ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080095 6/8/2561

1589 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ้านวน 7 รายการ 
ตามเอกสารแนบ

66,904.96 66,904.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080101 6/8/2561

1590 ขอซ้ือน้้ายาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค 90,132.00 90,132.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ้ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080103 6/8/2561

1591 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080112 7/8/2561

1592 ซ้ือ Conform 2x5 yds (ผ้าพันแผลแบบยืดได้ขนาด 2 
น้ิว) จ้านวน 300 โหล

30,816.00 30,816.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 4747 จ้ากัด บริษัท 4747 จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080115 7/8/2561

1593 ซ้ือ Elastic Bandage 4x5 yds จ้านวน 50 โหล , 
Crutches (ไม้ค้้ายันคู่) #50 จ้านวน 25 คู่ , Crutches 
(ไม้ค้้ายันคู่) #52 จ้านวน 25 คู่

31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ้ากัด บริษัท พิลโก้ จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080111 7/8/2561

1594 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ้านวน 6 รายการ 
ตามเอกสารแนบ

97,284.40 97,284.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080110 7/8/2561

1595 ซ้ือ ฟองน้้าท้าแผลสูญญากาศ (CURAVAC PUMF) #S 
จ้านวน 5 ชุด , Easy foam 10x10 CM. 5 mm. 
จ้านวน 10 กล่อง

25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ้ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080114 7/8/2561

1596 ซ้ือยา Phenobarbitone 200mg/1ml injection 
จ้านวน 5 กล่อง , Chlorpheniramine 10mg/ml 
injection จ้านวน 1,000 amp , Iodine 0.15%mg 
tablet จ้านวน 100 ขวด

9,540.00 9,540.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080116 7/8/2561

หนา้ 155



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1597 ซ้ือ Gauze pad 4x4 (Sterile 10 pcs) จ้านวน 1000 
ซอง

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ้ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080113 7/8/2561

1598 ขอซั่ือยาและเวชภัณฑ์ 71,500.00 71,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080144 8/8/2561

1599 สต๊ิกเกอร์พิมพ์ตราสถาบัน (สีเขียว) ขนาด 8*6 ซม. 
จ้านวน 500,000 ดวง

95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลูก้า เทค จ้ากัด บริษัท พลูก้า เทค จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080029 8/8/2561

1600 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080143 8/8/2561

1601 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 6,634.00 6,634.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080135 8/8/2561

1602 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 8,221.20 8,221.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ้ากัด บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080131 8/8/2561

1603 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ้ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080138 8/8/2561

1604 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ้ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ้ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080132 8/8/2561

1605 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080128 8/8/2561

1606 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ้ากัด

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080139 8/8/2561

หนา้ 156



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1607 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ้ากัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)
 จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080126 8/8/2561

1608 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ้ากัด บริษัท เมดไลน์ จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080137 8/8/2561

1609 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 15,390.00 15,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ้ากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080142 8/8/2561

1610 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 22,416.50 22,416.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ้ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080125 8/8/2561

1611 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 37,160.00 37,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080136 8/8/2561

1612 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080133 8/8/2561

1613 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ้ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080141 8/8/2561

1614 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 89,559.00 89,559.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080140 8/8/2561

1615 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 93,750.00 93,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080145 8/8/2561

1616 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 98,065.50 98,065.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080146 8/8/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1617 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พร้อม เซิร์ฟ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พร้อม เซิร์ฟ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080122 8/8/2561

1618 ซ้ือ Ioban 23x17 จ้านวน 12 กล่อง 43,656.00 43,656.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080124 8/8/2561

1619 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 5,671.00 5,671.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ้ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080130 8/8/2561

1620 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทันตสยาม จ้ากัด บริษัท ทันตสยาม จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080152 9/8/2561

1621 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 7,680.00 7,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ้ากัด บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080151 9/8/2561

1622 ซ้ือผงหมึก LaserJet HP CE 278 A 91,800.00 91,800.00 ตกลงราคา บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ้ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080030 9/8/2561

1623 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080150 9/8/2561

1624 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพล้น เมดิคอล จ้ากัด บริษัท แพล้น เมดิคอล จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080155 9/8/2561

1625 SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) จ้านวน 765 
แกลลอน

99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ้ากัด

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080157 10/8/2561

1626 ขออนุมัติซ้ือ Film dry laser จ้านวน 2 รายการ 16,700.00 16,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย จีแอล จ้ากัด บริษัท ไทย จีแอล จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080160 10/8/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1627 ขออนุมัติซ้ือชุดเจาะเตรียมผิวหนังเพ่ือการใส่สายระบาย 
(Accustick) จ้านวน 5 ช้ิน

12,305.00 12,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080159 10/8/2561

1628 ขออนุมัติซ้ือถุงเก็บปัสสาวะ (Urine Drainage bag) 
จ้านวน 20 Set

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ้ากัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)
 จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080158 10/8/2561

1629 ขออนุมัติซ้ือน้้ายาล้างจานส้าหรับเคร่ือง จ้านวน 5 ถัง,
น้้ายาช่วยแห้งส้าหรับเคร่ือง จ้านวน 5 ถัง,น้้ายาล้าง
ตะกรัน จ้านวน 5 ถัง

23,486.50 23,486.50 ตกลงราคา บริษัท แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย จ้ากัด

บริษัท แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080033 10/8/2561

1630 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ้านวน 8 เคร่ือง 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทร
นิกส์ จ้ากัด

บริษัท เมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทร
นิกส์ จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080164 10/8/2561

1631 ขออนุมัติซ่อมแซมท่อลมห้องซัพพลาย 26,500.00 26,500.00 ตกลงราคา นายโอภาศ สว่างศรี นายโอภาศ สว่างศรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080031 10/8/2561

1632 ซ้ือยา S25+F125mcg/P Evohaler 120dose 
(Evotlow) จ้านวน 300 ชุด

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080156 10/8/2561

1633 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 115,560.00 115,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080032 10/8/2561

1634 ขออนุมัติซ้ืออาหารปรุงส้าเร็จส้าหรับผู้ป่วยใน 
ประจ้าเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

700,000.00 700,000.00 คัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รวมพัฒนา (15) ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด รวมพัฒนา (15) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080044 14/8/2561

1635 ซ่อมป๊ัมน้้า 35,310.00 35,310.00 ตกลงราคา บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ้ากัด บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080041 14/8/2561

1636 ซ้ือ ET tube #2.5 (uncuffed) จ้านวน 10 ช้ิน , ET 
tube #4.0 (uncuffed) จ้านวน 10 ช้ิน

2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ้ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080172 14/8/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1637 ซ้ือ Glove (ล้วงรก) # S จ้านวน 10 คู่ , # M จ้านวน 
10 คู่ , # L จ้านวน 10 คู่

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ้ากัด บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080175 14/8/2561

1638 ซ้ือ IV Set (0201) ชุดให้น้้าเกลือ 02-BW แอร์ส้ัน 
จ้านวน 5,000 ชุด

41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ้ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080171 14/8/2561

1639 ซ้ือ Knee (เข่า) SP-ไม่มีแกน #M (Futuro) จ้านวน 24 
ช้ิน

6,291.60 6,291.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080170 14/8/2561

1640 ซ้ือ Rapid Attest EO 76,291.00 76,291.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080039 14/8/2561

1641 ซ้ือ Spinal Needle #27GAx3.50 in จ้านวน 10 กล่อง
 , Granulox Spray 10% 2 ml. จ้านวน 8 กระป๋อง

56,068.00 56,068.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080167 14/8/2561

1642 ซ้ือ Sterile Gas EO 44,554.80 44,554.80 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080040 14/8/2561

1643 ซ้ือ Sunsi #3-0 (Monocryl-Plus MCP 4160 H) 
จ้านวน 6 โหล , Suavi #1 CT/40 (vicry plus vcp 
359) จ้านวน 6 โหล

26,720.04 26,720.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ้ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080173 14/8/2561

1644 ซ้ือ Sunsi#2/0-non (Thysilk SA20) SILKAM BK 2/0
 15X60CM จ้านวน 6 โหล , Sunsi#3/0-non-60 cm 
(Thysilk SA30) SILKAM BK 3/0 15X60CM จ้านวน 6
 โหล

5,457.00 5,457.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080169 14/8/2561

1645 ซ้ือ bowiedict 39,590.00 39,590.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080043 14/8/2561

1646 ซ้ือ sterigate steam intergrator 18,725.00 18,725.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080034 14/8/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1647 ซ้ือก๊อสพับ 2 ชนิด และ ส้าลีก้อน 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ้ากัด บริษัท พิลโก้ จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080178 14/8/2561

1648 ซ้ือน้้ายาซักผ้า 5 ชนิด 58,336.40 58,336.40 ตกลงราคา บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  จ้ากัด บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080035 14/8/2561

1649 ซ้ือน้้ายาซักผ้าและปรับผ้านุ่ม 16,317.50 16,317.50 ตกลงราคา บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ้ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080037 14/8/2561

1650 ซ้ือผ้าฝ้ายฟอกเขียว 90,950.00 90,950.00 ตกลงราคา บริษัท วุทธากร สไตล์ จ้ากัด บริษัท วุทธากร สไตล์ จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080042 14/8/2561

1651 ซ้ือยา BCG-MEDAC 200 MILLION UNIT จ้านวน 6 
ขวด

35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ้ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080185 14/8/2561

1652 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ้านวน 6 รายการ 
ตามเอกสารแนบ

31,800.00 31,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ้ากัด บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080168 14/8/2561

1653 ซ้ือไม้พันส้าลี และก๊อสพับ 47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ้ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080176 14/8/2561

1654 ซองบรรจุเวชภัณฑ์ชนิดเรียบ 4,100.00 4,100.00 ตกลงราคา บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จ้ากัด บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080191 14/8/2561

1655 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์ปอเรช่ัน
 จ้ากัด

บริษัท ไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์ปอเรช่ัน 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080221 15/8/2561

1656 แบตเตอร่ีรถกอล์ฟ 15,200.00 15,200.00 ตกลงราคา นายวิเชียร คงต้ังจิตต์ นายวิเชียร คงต้ังจิตต์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080050 15/8/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1657 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,350.00 3,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ้ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080222 15/8/2561

1658 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 24,558.64 24,558.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080224 15/8/2561

1659 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จ้ากัด บริษัท ฮอสปิแคร์ จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080232 15/8/2561

1660 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 31,200.00 31,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จ้ากัด บริษัท ออโธพีเซีย จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080230 15/8/2561

1661 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 33,130.00 33,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ้ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080231 15/8/2561

1662 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์
 (ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080234 15/8/2561

1663 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 43,870.00 43,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080227 15/8/2561

1664 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 58,500.00 58,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ้ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080228 15/8/2561

1665 ค่าบริการสลายน่ิว จ้านวน 1 ราย 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ้ากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080061 21/8/2561

1666 ค่าบริการเคร่ืองเลเซอร์ธูเล่ียม จ้านวน 1 ราย 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ้ากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080062 21/8/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1667 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ้าเดือน
กันยายน 2561

50,170.00 50,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
 จ้ากัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
 จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080064 21/8/2561

1668 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ้าเดือน
กันยายน 2561

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ้ากัด บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080065 21/8/2561

1669 จ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์ 
ประจ้าเดือนกันยายน 2561

360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ 
จ้ากัด

บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080073 22/8/2561

1670 ซ้ือ Mask Healthcare (N95) จ้านวน 20 กล่อง , 
Suapg #2/0-r/40 (plain gut P2037) จ้านวน 6 โหล

25,894.00 25,894.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080197 15/8/2561

1671 ซ้ือ เคร่ืองช่วยเดินชนิด 4 ขา (Walker) จ้านวน 24 ช้ิน ,
 Cane (ไม้เท้า) ชนิด 3 ปุ่ม จ้านวน 12 ช้ิน

13,417.80 13,417.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080194 15/8/2561

1672 ซ้ือผงหมึก LaserJet HP CF283XC 87,000.00 87,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ้ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080047 15/8/2561

1673 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3 ชนิด 5,093.20 5,093.20 ตกลงราคา บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ้ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080200 15/8/2561

1674 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ้านวน 7 ชนิด 12,000.05 12,000.05 ตกลงราคา บริษัท ลีด เมดดิคอล จ้ากัด บริษัท ลีด เมดดิคอล จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080049 15/8/2561

1675 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 6 ชนิด 12,390.00 12,390.00 ตกลงราคา บ้านดินสอ 26 บ้านดินสอ 26 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080046 15/8/2561

1676 ซ้ืออะไหล่เคร่ืองมือแพทย์ 14,000.00 14,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080072 22/8/2561

หนา้ 163



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1677 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ้ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ้ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080219 15/8/2561

1678 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 2 ชนิด 11,256.40 11,256.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ้ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080223 15/8/2561

1679 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 147,125.00 147,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080051 15/8/2561

1680 ซ่อมเคร่ืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 8,550.00 8,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ้ากัด บริษัท เมดิทอป จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080207 15/8/2561

1681 ซ่อมเคร่ืองอัลตร้าซาวน์ Sonoplus 492 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล 
เซอร์วิส จ้ากัด

บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล 
เซอร์วิส จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080048 15/8/2561

1682 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์ปอเรช่ัน
 จ้ากัด

บริษัท ไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์ปอเรช่ัน 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080220 15/8/2561

1683 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,840.00 22,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080270 16/8/2561

1684 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 3 รายการ 11,980.00 11,980.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080253 16/8/2561

1685 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาเคร่ืองไตเทียม
Fresenius รุ่น 4008B No.10 หมายเลขอนุกรม 
6V5AGZ07

23,760.00 23,760.00 ตกลงราคา บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080053 16/8/2561

1686 ขออนุมัติซ่อมสายfiber Optic ขนาด 12 Core พร้อม
อุปกรณ์ จ้านวน 1 งาน

32,100.00 32,100.00 ตกลงราคา บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ้ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080054 16/8/2561

หนา้ 164



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1687 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาเคร่ือง Infusion 
pump ย่ีห้อ TOP รุ่น TOP-2200

10,900.00 10,900.00 ตกลงราคา บริษัท ชีร์โร่ เมดิคอล จ้ากัด บริษัท ชีร์โร่ เมดิคอล จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080056 16/8/2561

1688 ซ้ือยา Diazepam (บจ4) 2 mg tab (Diono2) จ้านวน 
2 ขวด , Diazepam (บจ4) 5 mg tab (Diano5) 
จ้านวน 3 ขวด

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โรงงานมิลาโน หจก. โรงงานมิลาโน คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080266 16/8/2561

1689 ซ้ือยา Esmolol  100 mg/10  ml inj (Esbioc) จ้านวน
 10 กล่อง , Glycopyrrolate 0.2 mg/1 ml inj 
(Glyco-P) จ้านวน 20 กล่อง

41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ้ากัด บริษัท มาสุ จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080255 16/8/2561

1690 ซ้ือยา Finasteride 5 mg tab (Firide) จ้านวน 550 
กล่อง

91,806.00 91,806.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080258 16/8/2561

1691 ซ้ือยา Haloperidol 0.5 mg (ชมพู) (Halox0.5) จ้านวน
 5 กล่อง , Haloperidol 2 mg (เหลือง) (Halox2) 
จ้านวน 3 กล่อง

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มีน่า จ้ากัด บริษัท ฟาร์มีน่า จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080267 16/8/2561

1692 ซ้ือยา Human Albumin 20% 50 ml (Albumin 20 
TRCS) จ้านวน 50 vial

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา 
สภากาชาดไทย

ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา 
สภากาชาดไทย

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080269 16/8/2561

1693 ซ้ือยา N.S.S 0.45% 1000 ml จ้านวน 200 ถุง 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080263 16/8/2561

1694 ซ้ือยา Nicardipine 10 mg/10 ml inj (Cardepine) 
จ้านวน 30 กล่อง

76,398.00 76,398.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080261 16/8/2561

1695 ซ้ือยา NitroGLYcerine 50 mg/10 ml (Vasonit) 
จ้านวน 20 amp

2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ภิญโญฟาร์มาซี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080260 16/8/2561

1696 ซ้ือยา Rosuvastatin 10 mg tab (Vivacor) จ้านวน 
200 กล่อง

91,378.00 91,378.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080265 16/8/2561

หนา้ 165



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1697 ซ้ือยา SODium chloride 3% 500 ml (NaCl) จ้านวน
 100 ขวด

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 
จ้ากัด (มหาชน)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 
จ้ากัด (มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080257 16/8/2561

1698 ซ้ือยา Sodium BICarbonate 300 mg tab 
(SoDAmint) จ้านวน 100 ขวด

7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080262 16/8/2561

1699 ซ้ือยา Tetanus IG 250 iu/1 ml inj (Tetagam P) 
จ้านวน 20 vial

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080264 16/8/2561

1700 ซ้ือยา Water (sterile) 1000 ml (AS) จ้านวน 600 
ขวด , D 10 S/2 1000 ml จ้านวน 60 ถุง

19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ้านวยเภสัช) จ้ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อ้านวย
เภสัช) จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080256 16/8/2561

1701 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ ขนาด 6 คิว 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ้ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080271 16/8/2561

1702 ซ้ือเวชภัณฑ์มิใช่ยา จ้านวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบ 32,090.00 32,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จ้ากัด บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080236 16/8/2561

1703 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080244 16/8/2561

1704 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ้ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080242 16/8/2561

1705 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ภิญโญฟาร์มาซี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080241 16/8/2561

1706 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ้ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080246 16/8/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1707 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ภิญโญฟาร์มาซี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080247 16/8/2561

1708 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 46,875.00 46,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ้ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080248 16/8/2561

1709 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ้ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080249 16/8/2561

1710 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 54,500.00 54,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ้ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ้ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080243 16/8/2561

1711 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ้านวยเภสัช) จ้ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อ้านวย
เภสัช) จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080251 16/8/2561

1712 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 76,239.00 76,239.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ้ากัด

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080245 16/8/2561

1713 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 140,705.00 140,705.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080055 16/8/2561

1714 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 2 รายการ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080268 16/8/2561

1715 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 2 รายการ 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ้ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080240 16/8/2561

1716 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาอัลตร้าซาวน์ 
เคร่ืองตรวจอวัยวะภายในด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง ย่ีห้อ 
GE Healthcare

160,000.00 160,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080057 16/8/2561

หนา้ 167



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1717 ขออนุมัติค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ้าเดือน
กันยายน พ.ศ. 2561

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ้ากัด บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080070 21/8/2561

1718 ซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาชุดแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็น
ภาพดิจิตอล ย่ีห้อ KONICA MINALTA รุ่น REGIUS 
210/REGIUS 110HQ/AERO DR Wireless จ้านวน 1 
เคร่ือง

700,000.00 700,000.00 พิเศษ บริษัท ไทย จีแอล จ้ากัด บริษัท ไทย จีแอล จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080059 17/8/2561

1719 ค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ้าเดือนกันยายน พ .ศ. 
2561

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ้ากัด บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080069 21/8/2561

1720 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 91,378.00 91,378.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080294 21/8/2561

1721 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองวัดและบันทึกคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ พร้อม
จอภาพแสดงผลและวิเคราะห์ผลแบบ 12 ลีด จ้านวน 1 
เคร่ือง

70,000.00 70,000.00 ตกลงราคา บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ้ากัด 
(มหาชน)

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ้ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080071 21/8/2561

1722 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ้านวน 7 
รายการ

26,001.00 26,001.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเลอร์เทค จ้ากัด บริษัท แอลเลอร์เทค จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080290 21/8/2561

1723 ขออนุมัติซ้ือHematocrit Reader จ้านวน 2 อัน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ้ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080289 21/8/2561

1724 ขออนุมัติเบิกค่าเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ้ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080308 22/8/2561

1725 ซ้ือยา Amitriptyline 10 mg tab (GPO) จ้านวน 50 
กล่อง , Amitriptyline 25 mg (GPO) จ้านวน 10 กล่อง
 , Ethambutol 400 mg tab (GPO) จ้านวน 5 กล่อง

11,372.50 11,372.50 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080300 22/8/2561

หนา้ 168



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1726 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 2,134,650.00 2,134,650.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท เม็ดส์ แอนด์ เม็ดส์ จ้ากัด บริษัท เม็ดส์ แอนด์ เม็ดส์ จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080075 22/8/2561

1727 ซ้ือยา Progesterone 200 mg tab (Utrogestan) 
จ้านวน 20 กล่อง

7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080302 22/8/2561

1728 ซ้ือยา Yeast S.boulardil 282.5 mg (Bioflor 250) 
จ้านวน 50 กล่อง

12,733.00 12,733.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080298 22/8/2561

1729 ซ้ือยา Nutren Fiber 400 gm Powder 20 กระป๋อง 8,410.20 8,410.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080301 22/8/2561

1730 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080320 23/8/2561

1731 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 2 รายการ 60,200.00 60,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ้ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080323 23/8/2561

1732 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเทค 24 จ้ากัด บริษัท วินเทค 24 จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080321 23/8/2561

1733 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จ้ากัด บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080322 23/8/2561

1734 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 5,499.80 5,499.80 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080341 24/8/2561

1735 ซ้ือเวชภัณฑ์ยาจ้านวน 1 รายการ 14,445.00 14,445.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080101 24/8/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1736 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 8,500.00 8,500.00 ตกลงราคา บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) 
จ้ากัด

บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080331 24/8/2561

1737 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 12,900.00 12,900.00 ตกลงราคา องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080337 24/8/2561

1738 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 16,050.00 16,050.00 ตกลงราคา บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080090 24/8/2561

1739 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 18,500.00 18,500.00 ตกลงราคา บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ้ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080092 24/8/2561

1740 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 27,000.00 27,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมดไลน์ จ้ากัด บริษัท เมดไลน์ จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080088 24/8/2561

1741 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 34,026.00 34,026.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080089 24/8/2561

1742 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 38,054.21 38,054.21 ตกลงราคา บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ้ากัด บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080085 24/8/2561

1743 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 41,400.00 41,400.00 ตกลงราคา บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ้านวยเภสัช) จ้ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อ้านวย
เภสัช) จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080087 24/8/2561

1744 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 49,757.50 49,757.50 ตกลงราคา บริษัท พรอส ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080091 24/8/2561

1745 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 57,994.00 57,994.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080093 24/8/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1746 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080086 24/8/2561

1747 ซ้ือ ET tube#3.0 (uncuffed) จ้านวน 10 ช้ิน , #4.0 
(uncuffed) จ้านวน 10 ช้ิน , #4.5 (uncuffed) จ้านวน
 10 ช้ิน , #5.0 (uncuffed) จ้านวน 10 ช้ิน

5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ้ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080324 24/8/2561

1748 ซ้ือซองบรรจุเวชภัณฑ์ 16,200.00 16,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080094 24/8/2561

1749 ซ้ือยา Acyclovir 200 mg tab (Cocir) 200 กล่อง 8,400.00 8,400.00 ตกลงราคา บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ้ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ้ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080364 24/8/2561

1750 ซ้ือยา Bambuterol 10 mg tab (Bambec) จ้านวน 20
 กล่อง

5,885.00 5,885.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080349 24/8/2561

1751 ซ้ือยา Beraprost sodium 20 mcg tab (Dorner) 
จ้านวน 150 กล่อง

89,398.50 89,398.50 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080098 24/8/2561

1752 ซ้ือยา Budesonide 200 mcg/P Terbu100 D 
(Pulmicort)จ้านวน 10 ชุด

4,098.10 4,098.10 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080357 24/8/2561

1753 ซ้ือยา Carbocysteine 100 mg/5 ml syr 60 ml 
(Amicof) จ้านวน 1000 ขวด

13,000.00 13,000.00 ตกลงราคา บริษัท สามัคคีเภสัช จ้ากัด บริษัท สามัคคีเภสัช จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080103 24/8/2561

1754 ซ้ือยา Chlorhexidine 5% (gallon) จ้านวน 10 
แกลลอน

8,800.00 8,800.00 ตกลงราคา บริษัท โปลิฟาร์ม จ้ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080359 24/8/2561

1755 ซ้ือยา Cyclidrol 40 mg /5 ml 60 ml syr 
(Muccoflux) 100 ขวด

6,634.00 6,634.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080367 24/8/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1756 ซ้ือยา DTPa+IPV+HIB+HB (Hexaxim) จ้านวน 50 vial 69,015.00 69,015.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080102 24/8/2561

1757 ซ้ือยา Diosmin450+Hesperidin50mg tab (Daflon) 
จ้านวน 350 กล่อง

96,621.00 96,621.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080108 24/8/2561

1758 ซ้ือยา ENOXaparin 6000 iu/0.6 ml (Clexane) 
จ้านวน 100 กล่อง , ENOXaparin 4000 iu/0.4 ml 
(Clexane) จ้านวน 50 กล่อง

68,373.00 68,373.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080104 24/8/2561

1759 ซ้ือยา Empagliflozin 10 mg tab (Jardiancer) 
จ้านวน 60 กล่อง

80,892.00 80,892.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080107 24/8/2561

1760 ซ้ือยา Fluticasone 27.5 mcg nas spray 120 d  
(Avamys) 400 ขวด

91,592.00 91,592.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080112 24/8/2561

1761 ซ้ือยา Gentamicin 40 mg/ml inj (2 ml)(Getamic) 
จ้านวน 10 กล่อง

2,600.00 2,600.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด แอล.บี.เอส แลบ
บอเรตอร่ี

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด แอล.บี.เอส แลบ
บอเรตอร่ี

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080362 24/8/2561

1762 ซ้ือยา Melphalan 2 mg tab (Alkeran)ฉร.น 4 ขวด 8,453.00 8,453.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080361 24/8/2561

1763 ซ้ือยา Nebivolol 5 mg tab (Nebilet) จ้านวน 150 
กล่อง

83,941.50 83,941.50 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080096 24/8/2561

1764 ซ้ือยา Penicillin G Benzathine 1.2 mu inj 
(Retarpen) 200 vial

12,000.00 12,000.00 ตกลงราคา องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080370 24/8/2561

1765 ซ้ือยา Pneumococcal 13 var.conj inj 0.5 ml 
(Prevnar) 40 dose

82,775.20 82,775.20 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080113 24/8/2561

หนา้ 172



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1766 ซ้ือยา Pyridostigmine 60 mg tab (Mestinon) 50 
ขวด

37,022.00 37,022.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080110 24/8/2561

1767 ซ้ือยา Sodium hypochlorite 5 gm (Virkon) จ้านวน
 5 กล่อง

9,501.60 9,501.60 ตกลงราคา บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080356 24/8/2561

1768 ซ้ือยา Tenofovir300+Emtricitabine 200 tab 
(TENO-EM) 150 ขวด

90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080373 24/8/2561

1769 ซ้ือยา WARFarin 5 mg ชมพู (Orfarin) จ้านวน 50 
กล่อง

18,457.50 18,457.50 ตกลงราคา บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) จ้ากัด บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080105 24/8/2561

1770 ซ้ือยา Zoleddronic acid 50 mg/100 ml inj 
(Aclasta) 5 vial

62,958.80 62,958.80 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080109 24/8/2561

1771 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ้านวน 10 รายการ 
ตามเอกสารแนบ

55,000.00 55,000.00 ตกลงราคา บริษัท โคโลซาย จ้ากัด บริษัท โคโลซาย จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080100 24/8/2561

1772 ซ้ือเวชภัณฑ์จ้านวน 1 รายาการ 45,036.30 45,036.30 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080095 24/8/2561

1773 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 160,179.00 160,179.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080106 24/8/2561

1774 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 6,420.00 6,420.00 ตกลงราคา บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ้ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080342 24/8/2561

1775 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 192,600.00 192,600.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080119 25/8/2561

หนา้ 173



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1776 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 152,475.00 152,475.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080114 25/8/2561

1777 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ้านวน 3 รายการ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จ้ากัด บริษัท ออดิเมด จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080395 27/8/2561

1778 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 198,763.20 198,763.20 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080140 27/8/2561

1779 ซ้ือยา AugmentinSR tab (1g+62.5) จ้านวน 50 กล่อง 27,980.50 27,980.50 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080127 27/8/2561

1780 ซ้ือยา Clopidogrel 75 mg (Apolets) จ้านวน 350 
กล่อง

94,500.00 94,500.00 ตกลงราคา บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ้ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสต
ร้ี จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080123 27/8/2561

1781 ซ้ือยา Glucerna 400 gm จ้านวน 50 กระป๋อง 19,206.50 19,206.50 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080124 27/8/2561

1782 ซ้ือยา HPV vac Quadrivalent 0.5 ml (Gardasil) 
จ้านวน 30 dose

65,002.50 65,002.50 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080126 27/8/2561

1783 ซ้ือยา HYDROXYChloroquine 200 mg (HYdroQuin)
 จ้านวน 100 กล่อง

35,000.00 35,000.00 ตกลงราคา บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ้ากัด

บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080122 27/8/2561

1784 ซ้ือยา Peditrace 10 ml จ้านวน 6 กล่อง , Soluvit N 
10 ml จ้านวน 6 กล่อง , Aminoven infant 10% 100
 ml จ้านวน 60 ขวด , Vitalipid N infant 10 ml 
จ้านวน 6 กล่อง

45,748.92 45,748.92 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080121 27/8/2561

1785 ซ้ือยา Valsartan 160 mg tab (TaReg) จ้านวน 500 
กล่อง

85,600.00 85,600.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080120 27/8/2561

หนา้ 174



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1786 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 179,760.00 179,760.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080131 27/8/2561

1787 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 185,003.00 185,003.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080134 27/8/2561

1788 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 185,923.20 185,923.20 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080135 27/8/2561

1789 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 186,180.00 186,180.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080141 27/8/2561

1790 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 186,860.52 186,860.52 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080132 27/8/2561

1791 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 187,036.00 187,036.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080130 27/8/2561

1792 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 192,600.00 192,600.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080137 27/8/2561

1793 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 194,740.00 194,740.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080138 27/8/2561

1794 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 196,880.00 196,880.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080133 27/8/2561

1795 ซ้ือยา Aspirin 81 mg (Aspilets) จ้านวน 600 กล่อง 25,800.00 25,800.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080125 27/8/2561

หนา้ 175



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1796 ซ้ือยา Acetylcysteine 600 mg (NACLong) 10 
t/tube จ้านวน 600 หลอด

86,028.00 86,028.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080147 28/8/2561

1797 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 199,833.20 199,833.20 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080145 28/8/2561

1798 ซ้ือยา DTPa+IPV+HIB 0.5 ml (Pentaxim) จ้านวน 50
 dose

45,475.00 45,475.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080150 28/8/2561

1799 ซ้ือยา Eperisone HCl 50 mg tab (Myonal) จ้านวน 
45 Pack

95,818.50 95,818.50 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080148 28/8/2561

1800 ซ้ือยา Flavoxate 100 mg (U Spa) จ้านน 50 กล่อง 9,500.00 9,500.00 ตกลงราคา บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ้ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080427 28/8/2561

1801 ซ้ือยา Imidafenacin 0.1 mg tab (Uritos) จ้านวน 50
 กล่อง

32,100.00 32,100.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080154 28/8/2561

1802 ซ้ือยา Lidocaine 2%-100 ml (Racser viscous) 
จ้านวน 30 ขวด

7,950.00 7,950.00 ตกลงราคา บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป 
(ประเทศไทย) จ้ากัด

บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศ
ไทย) จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080436 28/8/2561

1803 ซ้ือยา Povidone lodine Soln 200 ml (Betamed 
Soln) จ้านวน 500 bot , Povidone lodine Soln 30
 ml (Betadine) จ้านวน 600 ขวด

37,022.00 37,022.00 ตกลงราคา บริษัท สหแพทย์เภสัช จ้ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080151 28/8/2561

1804 ซ้ือยา Sacubitril 97.2/Valsartan 102.8 mg tab 
(Entresto) จ้านวน 20 กล่อง

84,144.80 84,144.80 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080153 28/8/2561

1805 ซ้ือยา epidermal growth factor 10 g (Easyef 
ointment) จ้านวน 20 tube

12,840.00 12,840.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ้ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080149 28/8/2561

หนา้ 176



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1806 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 134,392.00 134,392.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080155 28/8/2561

1807 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 169,060.00 169,060.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080152 28/8/2561

1808 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 182,756.00 182,756.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080144 28/8/2561

1809 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 182,756.00 182,756.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080143 28/8/2561

1810 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 182,970.00 182,970.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080146 28/8/2561

1811 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 184,553.60 184,553.60 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080142 28/8/2561

1812 ซ้ือยา Atopiclair cream 40 ml (Atopiclair) จ้านวน 
10 หลอด

5,564.00 5,564.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080425 28/8/2561

1813 ซ้ือยา Entecarvir 0.5 mg (Baraclude) จ้านวน 65 
กล่อง

93,544.75 93,544.75 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080164 29/8/2561

1814 ซ้ือยา Fsh Provera (Medroxyprogesterone 5 mg )
 30 ขวด

24,075.00 24,075.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080162 29/8/2561

1815 ซ้ือยา Glycopyrronuym Br 50 mcg breezhaler 
(Seebri) จ้านวน 50 กล่อง

44,298.00 44,298.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080163 29/8/2561

หนา้ 177



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1816 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ้านวน 1 รายการ 83,888.00 83,888.00 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080168 29/8/2561

1817 ซ้ือยา Omega 3 acid ethyl ester 1 gm cap 
(Omacor) 60 ขวด

47,780.40 47,780.40 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080157 29/8/2561

1818 ซ้ือยา Potassium NaHCi 280 gm pwd(Uralyt U )
จ้านวน 50 กระป๋อง

27,713.00 27,713.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080156 29/8/2561

1819 ซ้ือยา Quetiapine 200 mg tab (Quantia 200 ) 
จ้านวน 50 กล่อง

28,200.00 28,200.00 ตกลงราคา บริษัท เมดไลน์ จ้ากัด บริษัท เมดไลน์ จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080166 29/8/2561

1820 ซ้ือยา Meloxicam 7.5 mg tab (Melox) 100 กล่อง 24,931.00 24,931.00 ตกลงราคา บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080167 29/8/2561

1821 ซ้ือยา Hepatitis A 80u/0.5 ml (Avaxim) จ้านวน 50
 dose

35,000.24 35,000.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080454 30/8/2561

1822 ซ้ือยา Alendron70+VitD56 (FosamaxPlus) จ้านวน 
300 กล่อง

98,749.23 98,749.23 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080169 30/8/2561

1823 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเช้ือไปท้าลาย
 ประจ้าเดือนกันยายน พ.ศ. 2561

50,750.00 50,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061080171 31/8/2561

1824 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ้านวน 9 เคร่ือง 88,630.00 88,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทร
นิกส์ จ้ากัด

บริษัท เมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทร
นิกส์ จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080456 31/8/2561

1825 ซ้ือ ถังใส่วัสดุมีคมติดเช้ือ ขนาด 23 ลิตา จ้านวน 10 อัน 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080457 31/8/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1826 ซ้ือ Needle-ปลอก ขนาด 0.25x40 mm จ้านวน 40 
กล่อง

7,276.00 7,276.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์
ปอร์ต จ้ากัด

บริษัท จงที (ไทย) อิมปอร์ต เอ็กซ์
ปอร์ต จ้ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080460 31/8/2561

1827 ซ้ือ Glove (ผ่าตัด) #6.5 จ้านวน 40 กล่อง 20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ้ากัด บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ้ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061080458 31/8/2561

1828 ขออนุมัติจ้างเดินท่อป้ัมลม 14,975.00 14,975.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลคอนท์ จ้ากัด บริษัท พิลคอนท์ จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061080001 1/8/2561

1829 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุหน้ากากอนามัย DURA คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก้าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

802.50 802.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีแอนด์เอ็น 
ไฮเทค เคมีคอล

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พีแอนด์เอ็น ไฮเทค 
เคมีคอล

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080004 1/8/2561

1830 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุกระดาษโปสเตอร์แข็ง,กระดาษเทา
ขาว,กระดาษโพรี และอ่ืนๆท้ังหมด 11 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก้าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

1,281.00 1,281.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์ ชลบุรี ร้านศึกษาภัณฑ์ ชลบุรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080002 1/8/2561

1831 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุหลอดหุ้มเด่ียว จ้านวน 10 ห่อ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก้าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชามบางแสน ร้านจานชามบางแสน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080003 1/8/2561

1832 ขออนุมัติซ่อมเคร่ือง GC (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวช่ัน เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เวช่ัน เทคโนโลยี จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061080004 2/8/2561

1833 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองทดสอบก้าลังอัดคอนกรีต 
ขนาด 1500 Kn

14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอยล์เทสต้ิงสยาม จ้ากัด บริษัท ซอยล์เทสต้ิงสยาม จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061080002 2/8/2561

1834 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องพักอาจารย์
และห้องปฏิบัติการเคมี (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

14,017.00 14,017.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ้ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061080003 2/8/2561

1835 ขออนุมัติจัดซ้ือ (Toner HP Laseerjet CP2025, 
Toner HP for LaserJet 1160/1320) จ้านวน 5 
รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

21,822.65 21,822.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จ้ากัด บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061080005 3/8/2561

1836 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุหลอดไฟสปอร์ตไลท์ใช้ในโครงการ
สืบสานสัมพันธ์ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก้าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประโยชน์การไฟฟ้า ร้านประโยชน์การไฟฟ้า เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080024 3/8/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1837 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมกล้องระดับอัตโนมัติ จ้านวน 15 
เคร่ือง และกล้องวัดมุม จ้านวน 14 เคร่ือง

72,200.00 72,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟินิท ริช จ้ากัด บริษัท อินฟินิท ริช จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061080006 3/8/2561

1838 ขออนุมัติจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ดังรายละเอียดใบก้าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

9,700.00 9,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยาสดใส ร้านยาสดใส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080023 3/8/2561

1839 ขออนุมัติจัดจ้างปร้ินอ้ิงเจ็ทแผ่น PP ขนาด 160 x 60 
ซม. จ้านวน 2 ช้ิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก้าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

1,340.00 1,340.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค  ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค  ฤทธ์ิรุ่งอรุณ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080026 6/8/2561

1840 ขออนุมัติจัดจ้างงานซ่อมห้องน้้าอาคารประลอง ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

119,000.00 119,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลคอนท์ จ้ากัด บริษัท พิลคอนท์ จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061080007 6/8/2561

1841 น้้ามันดีเซล 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080050 7/8/2561

1842 เพ่ือขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ6รายการ
 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

13,589.00 13,589.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ 
เซอร์วิส จ้ากัด

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ้ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061080010 7/8/2561

1843 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษ A4  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ้ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061080008 7/8/2561

1844 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิพม์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061080009 7/8/2561

1845 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเคร่ืองมือมาตรฐานจ้านวน 1 
รายการ คือ Ball Bar/Nest Bar For CMM 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดจ้าง

4,044.60 4,044.60 เฉพาะเจาะจง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080072 9/8/2561

1846 จ้างท้าแท่นวางเคร่ืองยนต์ ,จ้างบล็อคมิกซ่ิง รายละเอียด
ตามใบเสนอราคา

9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์ศิริ เมคคานิเคิล เอ็นจิ
เนียร่ิง จ้ากัด

บริษัท ทรัพย์ศิริ เมคคานิเคิล เอ็นจิ
เนียร่ิง จ้ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080066 9/8/2561

1847 ขออนุมัติจัดซ้ือโคมถนน High Power,หลอด Spiral,
หลอดแสงจันทร์,หลอด HPS และอ่ืนๆรวมท้ังหมด 10 
รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก้าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

45,721.10 45,721.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท จรัสแสง อิเล็คทริค จ้ากัด บริษัท จรัสแสง อิเล็คทริค จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061080011 9/8/2561

หนา้ 180



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1848 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ้านวน 7 รายการ (ข้องอ, ข้อสอด,
 กาว, เทปพันเกลียว, สายน้้าดี, กระดาษขัดเหล็ก และ
หลอดไฟ) รายละเอียดดังเอกสารประกอบการซ้ือ

565.00 565.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080073 9/8/2561

1849 ขออนุมัติจัดจ้างเหมายานพาหนะ(รถตู้ปรับอากาศ ไป-
กลับ ม.บูรพา-โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ''ไพโรจน์ประชาสรรค์)
ในวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 จ้านวน 1 คัน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก้าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจ้านงค์ ญาติเจริญ นายจ้านงค์ ญาติเจริญ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080082 10/8/2561

1850 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมายานพาหนะ(รถตู้ปรับอากาศ
ไป-กลับม.บูรพา-บริษัท ซิก้า(ประเทศไทย)จ้ากัด จ.
ชลบุรี ในวันท่ี 16 สิงหาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ดังรายละเอียดใบก้าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล  ภู่ศรี นายศุภพล  ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080078 10/8/2561

1851 ขออนุมัติจัดซ้ือน้้ามันเช้ือเพลิง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก้าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส้านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส้านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080079 10/8/2561

1852 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมายานพาหนะ((รถบรรทุกหกล้อ
ติดเครน 5 ตันไป-กลับ ม.บูรพา - บจก.เรโนเทค) ใน
วันท่ี 15 ส.ค. 61) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก้าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.เรโนเทค จ้ากัด บจก.เรโนเทค จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061080012 14/8/2561

1853 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกคอมพิวเตอร์ จ้านวน 7 รายการ คือ
 Epson LQ670/860/106, CE85A HP85A, 
Q2612AHP12A, CE400A HP507A, CE401A 
HP507A, CE402A HP507A, CE403A HP507A 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซ้ือ

60,780.00 60,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ้ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ้ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061080013 14/8/2561

1854 ขออนุมัติจัดซ้ือ กระดาษทิชชู่ , ถังน้้า ฯลฯ รวม 7 
รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

3,972.00 3,972.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ้ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080088 15/8/2561

1855 ขออนุมัติซ้ือเทปพันสายไฟ,เทปพันเกลียว,เกลียวปล่อย 
ฯลฯ รายละเอียดตามใบเสนอราคา

17,572.00 17,572.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061080014 15/8/2561

หนา้ 181



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1856 ซ้ือแผ่นอะคริลิคใส่ รายละเอียดตามใบเสนอราคา 9,448.10 9,448.10 เฉพาะเจาะจง ร้าน อีสเทิร์น แอดเวอร์ไทด์ซ่ิง ร้าน อีสเทิร์น แอดเวอร์ไทด์ซ่ิง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080095 15/8/2561

1857 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเรซ่ินหล่อใส 024-A ,ตัวท้าแข็งเรซ่ิน
,ตัวท้าแข็งเรซ่ิน(1/2 กก.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก้าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

9,694.20 9,694.20 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งอาร์ท ร้านรุ่งอาร์ท เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080118 16/8/2561

1858 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 6 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ดังรายละเอียดใบก้าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

9,223.40 9,223.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็น.ดี.สตีล จ้ากัด บริษัท ชลบุรี เอ็น.ดี.สตีล จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080119 17/8/2561

1859 ขออนุมัติจัดซ้ือลวดเช่ือมไฟฟ้า KOBE 30 ขนาด 3.2 มม.
 จ้านวน 40 กิโลกรัม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก้าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

2,782.00 2,782.00 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย์ ซีซีพาณิชย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080120 17/8/2561

1860 ขออนุมัติจัดจ้าง Check Alarm EMG cnc hust 
H2PN-T จ้านวน 1 รายการ (ดังเอกสารแนบ) ส้าหรับ
เคร่ืองกลึงอัตโนมัติ (Turret Lathe) หมายเลขครุภัณฑ์ 
3416-001-0003-1/38

9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด โมเดิร์น เวิร์คส 
แอนด์ ซีเอ็นซี เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด โมเดิร์น เวิร์คส 
แอนด์ ซีเอ็นซี เซอร์วิส

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080121 17/8/2561

1861 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ้านวน 23 รายการ รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการจัดซ้ือ

8,090.97 8,090.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080137 22/8/2561

1862 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จ้านวน 1 งาน รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการจัดจ้าง

4,680.00 4,680.00 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080136 22/8/2561

1863 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ้านวน 8 รายการ รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการจัดซ้ือ

5,291.00 5,291.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
ส้านักงานใหญ่

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ้ากัด 
ส้านักงานใหญ่

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080138 22/8/2561

1864 ขออนุมัติจัดซ้ือน้้ามันดีเซล ประจ้าเดือนกันยายน 2561 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก้าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส้านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส้านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080151 23/8/2561

1865 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ้านวน 5 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก้าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

42,450.00 42,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061080017 23/8/2561

หนา้ 182



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1866 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก จ้านวน 4 ชุด คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก้าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านแป้น (โชคถาวร) ร้านบ้านแป้น (โชคถาวร) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080140 23/8/2561

1867 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาส้าหรับลิฟท์ตัว
ท่ี 3 โดยการเปล่ียนแม็กเนติค SC-5-1 จ้านวน 2 ตัว
,แม็กเนติค SH-4 จ้านวน 1 ตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ดังรายละเอียดใบก้าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

15,889.50 15,889.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ้ากัด บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061080016 23/8/2561

1868 ขออนุมัติจัดจ้างท้าแผ่น PP ปร้ินอ้ิงเจ็ท ขนาด 160x60 
ซม. จ้านวน 2 ช้ิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก้าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

1,340.00 1,340.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080152 23/8/2561

1869 ขออนุมัติจัดซ้ือน้้ามันเบนซินธรรมดา ประจ้าเดือน
กันยายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก้าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ธิดามหานคร 
(ส้านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ธิดามหานคร 
(ส้านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080155 24/8/2561

1870 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์คมชัดลึก,ไทยโพส,กรุงเทพ
ธุรกิจ เข้าห้องสมุดคณะฯและหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเข้า
ศูนย์สอบเทียบฯ ประจ้าเดือนกันยายน 2561 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก้าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080154 24/8/2561

1871 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ Carrier ขนาด 26000
 BTU หมายเลขครุภัณฑ์ 58010140100193

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080163 28/8/2561

1872 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาท่อประปา(PE) 
ขนาด 2'' PN10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก้าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลคอนท์ จ้ากัด บริษัท พิลคอนท์ จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080171 29/8/2561

1873 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเคร่ืองมือมาตรฐาน จ้านวน 1 
รายการ Roughness Standard รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการจัดจ้าง

8,057.10 8,057.10 เฉพาะเจาะจง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080167 29/8/2561

หนา้ 183



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1874 ขออนุมัติจัดจ้างท้าโปสเตอร์ AO จ้านวน 20 แผ่น,จ้าง
ท้าใบเกียรติบัตร จ้านวน 40 แผ่น,จ้างท้าเอกสาร
ประกอบการอบรม จ้านวน 70 เล่ม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก้าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

25,400.00 25,400.00 เฉพาะเจาะจง ต้นบุญการพิมพ์ ต้นบุญการพิมพ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061080018 29/8/2561

1875 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเคร่ืองมือมาตรฐาน จ้านวน 1 
รายการ Dial Gauge Tester รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการจัดจ้าง

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยฮาท แคลิเบรช่ัน จ้ากัด บริษัท ไทยฮาท แคลิเบรช่ัน จ้ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080165 29/8/2561

1876 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ้านวน 3,733 แผ่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก้าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

1,418.54 1,418.54 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080164 29/8/2561

1877 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ้านวน 5,166 แผ่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก้าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

1,963.08 1,963.08 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080166 29/8/2561

1878 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ายานพาหนะไป-กลับ ม.บูรพา -บ.ได
ก้ินอินดัสทรีส์(ประเทศไทย)จ้ากัด จ้านวน 1 คัน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก้าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล  ภู่ศรี นายศุภพล  ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080182 31/8/2561

1879 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก้าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส้านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส้านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061080183 31/8/2561

1880 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าเดินท่อ
ประปา

5,045.05 5,045.05 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 ราคา PR0206061080035 2/8/2561

1881 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าเดิน
ลอยท่อประปา

5,045.05 5,045.05 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 ราคา PR0206061080046 2/8/2561

1882 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าเดิน
ลอยท่อประปา ท่ีอาคารชุดพักอาศัย

5,045.05 5,045.05 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 ราคา PR0206061080047 2/8/2561

1883 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าเปล่ียน
ไม้กระดาน CT แรงสูง

4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรุธ  สุกใส นายนิรุธ  สุกใส ราคา PR0206061080037 2/8/2561

หนา้ 184



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1884 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมท่อน้้าท้ิง ท่ีอาคารชุดพักอาศัย (อาคารเสนาะ 
อูนากูล 3) ห้อง 5/5

2,562.65 2,562.65 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 ราคา PR0206061080045 2/8/2561

1885 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอ็มเอ็น.อีเลคทริค ซัพพลาย หจก.เอ็มเอ็น.อีเลคทริค ซัพพลาย ราคา PR0206061080041 2/8/2561

1886 ขอความเห็นชอบ และขอนุมัติเบิกเงินค่าซ้ือวัสดุ 2,500.00          1,661.00 เฉพาะเจาะจง บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. บ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จก. ราคา PR0206061080049 2/8/2561

1887 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
ท่อน้้าท้ิง ท่ีอาคารชุดพักอาศัย (อาคารเสนาะ อูนากูล 1)

1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 ราคา PR0206061080044 2/8/2561

1888 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
ระบบป๊ัมน้้าท่ีอาคารพักบุคลากร 5 ช้ัน (อาคาร A-B)

13,321.50 13,321.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ซี.เค.เอ็นจิเนียร่ิง 
ซัพพลาย เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ซี.เค.เอ็นจิเนียร่ิง 
ซัพพลาย เซอร์วิส

ราคา PO0206061080009 6/8/2561

1889 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าอุปกรณ์
ขยายสัญญาณ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ้ากัด บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ้ากัด ราคา PR0206061080111 6/8/2561

1890 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาผลิตวิดีทัศน์ ศูนยั์
นวัตกรรมสร้างสรรค์ Creative Innovation Hup

300,000.00      300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิช่ัน 1 พลัส จ้ากัด บริษัท วิช่ัน 1 พลัส จ้ากัด ราคา PO0206061080002 3/8/2561

1891 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปล๊ักไฟ 5 สวิตซ์ รางปล๊ักไฟ 5 ช่อง 
สายจอมอนิเตอร์ แผ่น DVD + R การ์ดรีดเดอร์ ด้า OKER

7,005.09          7,005.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) ราคา PO0206061080044 27/8/2561

1892 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4,547.50          4,547.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ้ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ้ากัด ราคา PR0206061080176 10/8/2561

1893 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,605.00          1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ้ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ้ากัด ราคา PR0206061080185 10/8/2561

1894 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแม่พิมพ์ภาพ 9,416.00          9,416.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทย
แลนด์) จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่)

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทย
แลนด์) จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่)

ราคา PR0206061080202 13/8/2561

1895 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเข้าเล่ม 5,500.00          5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ ราคา PR0206061080308 26/8/2561

1896 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าผลไม้ จ้านวน 16 กระเช้า 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ ร้านบุปผชาติ ราคา PR0206061080003 1/8/2561

1897 ขออนุมัติเบิกเงินค่ารางเก็บสายหลังเต่า สายสัญญาณ 
ปล๊ักไฟ

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด ราคา PR0206061080043 2/8/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1898 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึก และกระดาษไข 26,964.00 26,964.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ ราคา PR0206061080089 5/8/2561

1899 ขออนุมัติเบิกเงินค่าม่านปรับแสงชนิดโปร่งแสงและติด
สตัิกเกอร์

16,290.00 16,290.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สัจจาเมืองม่านชลบุรี ร้าน สัจจาเมืองม่านชลบุรี ราคา PO0206061080042 20/8/2561

1900 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถอดร้ือบานประตูไม้พร้อมติดต้ังบาน
ประตูอลูมิเนียมกระจกสีชา หนา 5 มม. ขนาด 
1.80x2.60 เมตร

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 ราคา PO0206061080047 31/8/2561

1901 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าอาหารทะเลแห้ง จ้านวน 4 
กระเช้า

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีรัตน์ สร้อยคีรี นางสาวอารีรัตน์ สร้อยคีรี ราคา PR0206061080194 10/8/2561

1902 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพิมพ์ปกรายงานการประเมินตนเอง
ส้านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ้าปี
การศึกษา 2561 จ้านวน 60 ปก

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พี.พร้ินท์ช็อป ร้าน เอส.พี.พร้ินท์ช็อป ราคา PR0206061080193 10/8/2561

1903 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุส้านักงานจ้านวน 11 รายการ 10,710.00 10,710.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ ร้าน บ้านจิปาถะ ราคา PR0206061080205 13/8/2561

1904 ขออนุมัติเบิกเงั้นค่าเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี หมึกเคร่ืองพิมพ์ 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด ราคา PR0206061080203 13/8/2561

1905 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองพิมพ์ 48,100.00 48,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ้ากัด ราคา PR0206061080211 14/8/2561

1906 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าอาหารทะเลแห้ง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวนิดา ร้านวนิดา ราคา PR0206061080245 20/8/2561

1907 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใบ ก.ม. 1 จ้านวน 1,000 ใบ 6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ ราคา PR0206061080090 5/8/2561

1908 ขออนุมัติเบิกค่ายานพาหนะ 4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์ รับมีศรี นายไพบูลย์ 
อาจวาริน

นายจักรพงษ์ รับมีศรี นายไพบูลย์ 
อาจวาริน

ราคา PR0206061080206 13/8/2561

1909 ขออนุมัติเบิกงินค่าของท่ีระลึกส้าหรับเย่ียมเยียน
หน่วยงานท่ีติดต่อ 10 แห่ง

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ                  
มหาวิทยาลัยบูรพา

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ราคา PR0206061080268 21/8/2561

1910 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย์ อาจวาริน        นาย
จักรพงษ์ รับมีศรี

นายไพบูลย์ อาจวาริน        นายจักร
พงษ์ รับมีศรี

ราคา PR0206061080266 21/8/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1911 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะไปกลับ ม.บูรพา
 บางแสน-ชลบุรี-พัทยา-ฉะเชิงเทรา-จันทบุรี-สระแก้ว 
ระหว่างวันท่ี 28 สิงหาคม-21 กันยายน 2561 จ้านวน 3
 คัน

11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ ราคา PR0206061080267 21/8/2561

1912 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุส้านักงานจ้านวน 7 รายการ 8,052.82 8,052.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ้ากัด บริษัท เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ้ากัด ราคา PR0206061080307 26/8/2561

1913 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกัมพล มาตรนิรันดร นายกัมพล มาตรนิรันดร ราคา PR0206061080303 26/8/2561

1914 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลีพร สุขสุวรรณพร นางสาวอัญชลีพร สุขสุวรรณพร ราคา PR0206061080304 26/8/2561

1915 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะไปกัลบ ม.บูรพา
 - ร้านอาหารจรินทร์ทิตย์ เขตสวนหลวง กทม วันท่ี 15 
กันยายน 2561

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206061080339 30/8/2561

1916 ขออนุมัติเบิกเงินค่าไหว้พระจันทร์ ส้าหรับจัดกิจกรรม 
วันท่ี 22 กันยายน 2561

11,998.00 11,998.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด์ พี ซินคิเคท จ้ากัด
 มหาชน

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินคิเคท จ้ากัด 
มหาชน

ราคา PR0206061080340 30/8/2561

1917 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคอมพอร์ต ร้านคอมพอร์ต ราคา PR0206061080343 30/8/2561

1918 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดแผ่น
กรองน้้า

42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พูล ออกาไนซ์ จ้ากัด บริษัท พูล ออกาไนซ์ จ้ากัด ราคา PR0206061080017 1/8/2018

1919 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินซ้ือหมึก
พิมพ์

23,070.00 23,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟท์เทค จ้ากัด บริษัท สยามไมโครซอฟท์เทค จ้ากัด ราคา PR0206061080021 1/8/2018

1920 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติซ้ือวัสดุ จ้านวน 5 ชนิด 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061080018 1/8/2018

1921 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(คลอรีน)

63,300.01 63,300.01 ตกลงราคา บริษัท พูล ออกาไนซ์ จ้ากัด บริษัท พูล ออกาไนซ์ จ้ากัด ราคา PO0206061080023 8/8/2018

1922 ขอความเห็นชอจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าน้้ามัน
เบนซิน

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ราคา PR0206061080097 6/8/2018

1923 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บีอาร์.บูรพา ซัพพลาย บจก.บีอาร์.บูรพา ซัพพลาย ราคา PR0206061080096 6/8/2018

1924 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอารีย์  กมลสุนทร นางอารีย์  กมลสุนทร ราคา PR0206061080136 8/8/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1925 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061080137 8/8/2018

1926 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท้าความสะอาดบ้านพักในหมู่บ้านบูรพาวิลเลจ 8 
หลัง

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สมนึก  แก่งดนตรี น.ส.สมนึก  แก่งดนตรี ราคา PR0206061080152 9/8/2018

1927 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(อุปกรณ์กีฬา)

74,335.00 74,335.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ้ากัด บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ้ากัด ราคา PO0206061080041 20/8/2018

1928 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติซ้ือวัสดุไฟฟ้า 
จ้านวน 3 ชนิด

19,902.00 19,902.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิจไพศาล ไลท์ต้ิง จ้ากัด บริษัท กิจไพศาล ไลท์ต้ิง จ้ากัด ราคา PR0206061080252 21/8/2018

1929 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมเคร่ืองเสียงโรงพลศึกษา 2

6,100.00 6,100.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ ปานสวัสด์ิ นายยุทธภูมิ ปานสวัสด์ิ ราคา PR0206061080314 27/8/2018

1930 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือพิมพ์ 2,000.00          1,540.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านเกษากร ร้านเกษากร

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่นิสิต
วิทยาลัยนานาชาติด้านเศรษฐกิจ
และสังคม

PR2600061080001 1/8/2561

1931 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้้ามันเติมรถจักรยายนต์ 400.00            400.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วงศ์ทรายทอง

เพ่ือจัดเตรียมส้าหรับเติม
จักรยานยนต์ ของพนักงานเดิน
เอกสารของวิทยาลัย

PR2600061080002 1/8/2561

1932 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 4,500.00          2,749.00 เฉพาะเจาะจง
นางเส็งศรี  ชองทอง นางเส็งศรี  ชองทอง

จ้างซักผ้า เช็คปาก 14 ผืน และ
ผ้าปูโต๊ะแดง 9 ผืน
ล้างรถ +ดูดฝุ่น รถยนต์

PR2600061080034 2/8/2561

1933 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา

เพ่ือจัดเตรียมส้าหรับบริการแก่
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต และใช้
บริการในงานประชุม

PR2600061080033 2/8/2561

1934 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 26,001.00 26,001.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ้ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ้ากัด จัดเตรียมกระดาษเพ่ือใช้ใน
ส้านักงานและบริการแก่นิสิต

PR2600061080036 3/8/2561

1935 ขอความเห็นชอบในการจัดหาโทรโข่ง 5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
 จ้ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ้ากัด

จัดเตรียมเพ่ือใช้ในกิจกรรมของ
นิสิต

PR2600061080038 6/8/2561

1936 ขอความเห็นชอบในการจัดหาไม้ก้ันทางเข้า-ออก อาคาร
หอพัก

82,390.00 82,390.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอเดียอีส ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ไอเดียอีส เพ่ือการจัดระเบียบในการจอดรถ
บริเวณอาคารหอพัก

PR2600061080037 6/8/2561

1937 ขอความเห็นชอบในกรจัดหาโปรเจคเตอร์ 50,000.00        50,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ทดแทนของเดิมท่ีช้ารุด PR2600061080041 6/8/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1938 ขอความเห็นชอบนการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 4,000.00          3,682.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด  3 ชุด PR2600061080039 6/8/2561

1939 ขอความเห็นชอบในการจัดหาครุภัณฑ์ 8,900.00          8,900.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เคร่ืองขยายเสียง ก้าลังขยาย 300
 วัตต์ล้าโพง 2 ทาง ขนาด 15 น้ิว 
ไมค์ลอย 1 คู่

PR2600061080040 6/8/2561

1940 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างท้านามบัตรรองคณบดี 1,000.00            963.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็ม เอ็น คอมพิวออฟเชท 
จ้ากัด

บริษัทเอ็ม เอ็น คอมพิวออฟเชท จ้ากัด

เพ่ือแจกผู้ท่ีติดต่อประสานงานกับ
บุคคลภายนอกท้ังในและ
ต่างประเทศในกิจกรรมต่าง ๆของ
วิทยาลัยนานาชาติ 

PR2600061080044 7/8/2561

1941 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 23,957.30 23,957.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ้ากัด

บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ้ากัด

ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
เคร่ืองปรับอากาศช้ารุด ไม่เย็น
และน้้าหยด จึงได้แจ้งช่างเข้า
ด้าเนินการซ่อมแซม

PR2600061080045 7/8/2561

1942 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 9,600.00          9,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล สมพร นายสมพล สมพร จัดเตรียมน้้ามันหอมระเหยเพ่ือ
มอบให้แก่แขกต่างชาติของ
วิทยาลัย

PR2600061080046 7/8/2561

1943 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 9,500.00          2,743.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) เคร่ืองคิดเลข  2 เคร่ือง เทปโฟม 
5 ม้วน เทป2หน้า 6 ม้วน ซอง
น้้าตาล A5  200 ซอง โพสต์อิท 2
 แพ็ค ปากกามาร์คเกอร์น้้าเงิน 
แดง อยั่างละ 2 แพ็ค 
น้้ามันหล่อล่ืนเอนกประสงค์ 1 
ขวด-

PR2600061080053 8/8/2561

1944 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 43,390.00 43,390.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพักและ
ผู้พักอาศัยว่าพบครุภัณฑ์ท่ีช้ารุด
หลายรายการ

PR2600061080052 8/8/2561

1945 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 2,000.00            696.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน)

สบู่เหลว และแชมพู อย่างละ 2 
แกลลอน

PR2600061080058 9/8/2561

1946 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมประตูสแกนน้ิว
อาคารหอพัก

4,815.00          4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทม์ แอคเซส โซลูช่ัน จ้ากัด บริษัท ไทม์ แอคเซส โซลูช่ัน จ้ากัด ซ่อมแซมครุภัณฑ์ให้พร้อมใช้งาน PR2600061080065 14/8/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1947 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือน้้ามันเกียร์ใช้ในงาน
บ้ารุงรักษา

5,671.00          5,671.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี โปรเกรส จ้ากัด บริษัท ซีพี โปรเกรส จ้ากัด จัดเตรียมน้้ามันเกียร์เพ่ือใช้เติม
เป็นการบ้ารุงรักษาในอาคารหอพัก

PR2600061080066 14/8/2561

1948 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือวัสดุ 4,000.00          3,113.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง จัดเตรียมวัสดุส้าหรับซ่อมแซม PR2600061080071 15/8/2561

1949 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 18,000.00        16,650.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพักและ
ผู้พักอาศัยว่าพบครุภัณฑ์ท่ีช้ารุด
หลายรายการ

PR2600061080072 15/8/2561

1950 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือช้างฉัตรทรงคู่ พร้อมกล่อง
ผ้าไหม

16,800.00        16,800.00 เฉพาะเจาะจง โครงการวิชาการ โครงการวิชาการ เซ็ทช้างฉัตรทรงคู่ พร้อมกล่องผ้า
ไหม

PR2600061080067 15/8/2561

1951 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างท้านามบัตรคณบดี 2,000.00 963.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็ม เอ็น คอมพิวออฟเชท 
จ้ากัด

บริษัทเอ็ม เอ็น คอมพิวออฟเชท จ้ากัด

เพ่ือแจกผู้ท่ีติดต่อประสานงานกับ
บุคคลภายนอกท้ังในและ
ต่างประเทศในกิจกรรมต่าง ๆของ
วิทยาลัยนานาชาติ 

PR2600061080074 17/8/2561

1952 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุส้าหรับงานซ่อมแซม
ครุภัณฑ์

8,000.00          7,926.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพักและ
ผู้พักอาศัยว่าพบครุภัณฑ์ท่ีช้ารุด
หลายรายการ

PR2600061080077 17/8/2561

1953 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 5,495.25          5,495.25 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติและเสนอแนะ
หนังสือเพ่ือใช้บริการค้นคว้าใน
ห้องสมุด

PR2600061080082 20/8/2561

1954 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 12,000.00        11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
 จ้ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ้ากัด

สาย VGA  5 เมตร  20 เส้น
สายไมค์  10 เมตร  20 เส้น

PR2600061080081 20/8/2561

1955 ขอความเห็นชอบในการจ้างเหมาบริการรถยนต์ 3,000.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริฉัตร เมืองวัง นางสาวปาริฉัตร เมืองวัง สนามบินสุวรรณภูมิ - หอพักนิสิต
วิทยาลัยนาาชาติ 1 เท่ียว

PR2600061080080 20/8/2561

1956 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเปล่ียนท่อน้้าท้ิง
เคร่ืองปรับอากาศอาคารหอพัก จ้านวน 75 เคร่ือง

113,955.00      113,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ้ากัด

บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ้ากัด

ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
เคร่ืองปรับอากาศช้ารุด ไม่เย็น
และน้้าหยด จึงได้แจ้งช่างเข้า
ด้าเนินการซ่อมแซม

PO2600061080001 23/8/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1957 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างผู้ปฏิบัติหน้าท่ีบริหาร 21,000.00        21,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนันท์ ชูนวน นางสาวสุนันท์ ชูนวน ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยงานบริหาร  
เลขานุการคณบดี

PO2600061080002 24/8/2561

1958 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ 20,000.00        19,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริฉัตร เมืองวัง นางสาวปาริฉัตร เมืองวัง บริการจ้างเหมาเพ่ือพาคณะดูงาน
ไปท่ีพัทยา

PR2600061080086 24/8/2561

1959 ขอความเห็นชอบในการจัดท้าวัสดุเพ่ือประชาสัมพันธ์
โครงการ

10,000.00          9,950.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ ค่าไวนิล 2 ชุด Roll up  2  ชุด  
ธงญ่ีปุ่น  5 ชุด erasmus

PR2600061080087 24/8/2561

1960 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 56,550.00        56,550.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติและเสนอแนะ
หนังสือเพ่ือใช้บริการค้นคว้าใน
ห้องสมุด

PR2600061080091 27/8/2561

1961 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 7,000.00          6,500.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ้ากัด (มหาชน) จัดเตรียมเพ่ือใช้ในส้านักงาน PR2600061080092 27/8/2561

1962 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 24,250.00 24,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊คเน็ท จ้ากัด บริษัท บุ๊คเน็ท จ้ากัด เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติและเสนอแนะ
หนังสือเพ่ือใช้บริการค้นคว้าใน
ห้องสมุด

PR2600061080094 28/8/2561

1963 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 27,230.00 27,230.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติและเสนอแนะ
หนังสือเพ่ือใช้บริการค้นคว้าใน
ห้องสมุด

PR2600061080093 28/8/2561

1964 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 21,560.50 21,560.50 เฉพาะเจาะจง หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค จัดเตรียมหมึกเคร่ืองพิมพ์ไว้ใช้ใน
งานส้านักงานและซ่อมแซม
เคร่ืองพิมพ์ เป็นการบ้ารุงรักษา
ครุภัณฑ์  เน่ืองจากช้ารุด

PR2600061080097 29/8/2561

1965 ขอความเห็นชอบในการจ้างเหมาซ่อมแซม และจ้าง
เหมาบริการก่ออิฐ ฉาบปูนฐานไม้กระดก หน้าหอพักชาย

33,770.00 33,770.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพักและ
ผู้พักอาศัยว่าพบครุภัณฑ์ท่ีช้ารุด
หลายรายการ

PR2600061080096 29/8/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1966 ขอความเห็นชอบในการจ้างก่อสร้างร้ัวอาคารหอพักนิสิต 426,000.00 426,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 ก้ันแนวเขตโดบรอบอาคารให้
ชัดเจนข้ึน

PO2600061080003 29/8/2561

1967 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซักผ้าปูท่ีนอน 21,400.00          5,529.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ้ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ้ากัด ท้าความสะอาดผ้าปูท่ีนอนห้อง
โรงแรมอาคารหอพัก

PR2600061080104 31/8/2561

1968 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสาร 60,000.00        59,739.60 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี ถ่ายเอกสารชีท และเข้าเล่ม
เอกสาร ส่ือการเรียนการสอนของ
นิสิต

PR2600061080101 31/8/2561

1969 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างปรับปรุงพ้ืนบริเวณด้า
หน้าห้องอาหาร

26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 ปรับพ้ืนท่ีใหม่ เพ่ือให้เรียบและน่า
ใช้มากข้ึน

PR2600061080100 31/8/2561

1970 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้้าด่ืม 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา

เพ่ือจัดเตรียมส้าหรับบริการแก่
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต และใช้
บริการในงานประชุม

PR2600061080105 31/8/2561

1971 ขอความเห็นชอบในการจัดวัสดุใช้ในโครงการ 7,100.00          6,897.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ ค่าป้ายไวนิล ขนาด 1.20 * 2.40 
เมตร  1 ชุด ค่าถุงด้า ถุงมือ สี 
และแปรงทาสี

PR2600061080102 31/8/2561

หนา้ 192


