
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 ขออนุมัติจัดจ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 2 
เคร่ือง

1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061090031 3/9/2561

2 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟ 1 เคร่ือง 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061090023 3/9/2561

3 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ชบ.288 จ านวน 1
 คัน

1,030.00 1,030.00 เฉพาะเจาะจง อู่แกละหาดวอน อู่แกละหาดวอน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061090021 3/9/2561

4 ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนล้อรถเข็น 4 ล้อ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรชัย  สุประมาณ นายบรรชัย  สุประมาณ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061090022 3/9/2561

5 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ HP LaserJet CE178A 1 
กล่อง

3,050.00 3,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061090040 3/9/2561

6 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์  จ านวน 11 รายการ 25,480.00 25,480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061090019 3/9/2561

7 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าวิทยุ จ านวน 12 ชนิด 12,700.00 12,700.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061090020 3/9/2561

8 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061090128 10/9/2561

9 ขออนุมัติจัดท าป้ายไวนิลโครงการ 3 งาน 26,500.00 26,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061090120 10/9/2561

10 ขออนุมัติจัดจ้างท าแผ่นป้ายอคิลิคใสติดสติกเกอร์ 
จ านวน 4 แผ่น

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค  ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค  ฤทธ์ิรุ่งอรุณ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061090123 10/9/2561

11 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโครงการ จ านวน 1 งาน 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ. บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ. เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061090117 10/9/2561

12 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4 ชนิด 24,800.00 24,800.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061090124 10/9/2561

13 ขออนุมัติจัดซ้ือ หมวกนิรภัย (กันน็อค) แบบคร่ึงใบ พ่นสี
 พร้อมสกรีนโลโก้มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 100 ใบ

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอเชีย เฮลเมท อินดัสตร้ี จ. บ.เอเชีย เฮลเมท อินดัสตร้ี จ. เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061090116 10/9/2561

14 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ 1 งาน 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง LARGE FORTUNE 18 LARGE FORTUNE 18 เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061090119 10/9/2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

15 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมประตูสแตนเลส อาคารศูนย์
กิจกรรมนิสิต 2  จ านวน 1 งาน

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน นางณัฐสุดา มะโนม่ัน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061090127 10/9/2561

16 ขออนุมัติจัดซ้ือกาวปูกระเบ้ืองยาง 1 กป. 580.00 580.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061090160 12/9/2561

17 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2 ชนิด 1,077.01         1,077.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061090158 12/9/2561

18 ขออนุมัติจัดจ้างท าโปสเตอร์ สติกเกอร์ แผ่นป้าย จ านวน
 4 ชนิด

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061090202 17/9/2561

19 จ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 30000
 บีทียู 7 เคร่ือง และขนาด 60000 บีทียู 2 เคร่ือง (ห้อง
องค์การนิสิต และสภานิสิต)

7,383.00 7,383.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061090248 21/9/2561

20 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4 เคร่ือง 31,886.00 31,886.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061090250 21/9/2561

21 ขออนุมัติจัดจ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 8 
เคร่ือง กองกิจการนิสิต

5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061090247 21/9/2561

22 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องประชุมกลาง
 กองกิจการนิสิต 2 เคร่ือง

8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206061090023 26/9/2561

23 เช่าเคร่ืองเสียง จ านวน 2 วัน  ส าหรับโครงการส่งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรมพ้ืนบ้านจังหวัดระยอง จันทบุรี และ
ตราด คร้ังท่ี 4

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ ผลทวี นายชัยศิริ ผลทวี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080129 1/9/2561

24 จ้างสาธิตการท าขนมพ้ืนบ้าน (ขนมจาก) ส าหรับ
โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพ้ืนบ้านจังหวัดระยอง 
จันทบุรี และตราด คร้ังท่ี 4

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรี ภาคสอาด นางสาวพัชรี ภาคสอาด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080134 1/9/2561

25 จ้างเหมาสาธิตการท าขนมพ้ืนบ้าน (ขนมควยลิง) ส าหรับ
โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพ้ืนบ้านจังหวัดระยอง 
จันทบุรี และตราด คร้ังท่ี 4

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีนันท์ โสภา นางสาวอารีนันท์ โสภา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080136 1/9/2561

26 จัดซ้ือผนังห้องน้ าส าเร็จรูปและสักหลาด ส าหรับใช้ใน
การซ่อมแซมผนังก้ันห้องน้ า , สุขภัณฑ์ห้องน้ าช้ัน 1 
อาคารเรียนรวม และอาคารสถานท่ีต่างๆ

35,417.00 35,417.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตน์วัสดุ หจก.วรรณรัตน์วัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080085 1/9/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

27 จ้างเหมาสาธิตการท าขนมพ้ืนบ้าน (ขนมครก) ส าหรับ
โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพ้ืนบ้านจังหวัดระยอง 
จันทบุรี และตราด คร้ังท่ี 4

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจมาพร มากสกุล นางสาวเบญจมาพร มากสกุล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080135 1/9/2561

28 รายงานขอความเห็นชอบการจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร
 A4 80 แกรม จ านวน 25 รีม และซอง A4 ไม่ขยายข้าง 
ไม่มีครุฑ จ านวน 100 ซอง

2,850.00 2,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061090013 3/9/2561

29 ซ่อมแซมโปรเจคเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง อิสเทิร์น เซอร์วิส อิสเทิร์น เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080067 3/9/2561

30 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และอาคาร
หอพักนิสิต จ านวน 17 เคร่ือง

52,900.00 52,900.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080098 3/9/2561

31 ซ่อมแซมและเปล่ียนอุปกรณ์ภายในรถยนต์ 40-0229 
จบ จ านวน 6 รายการ

25,830.00 25,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080070 3/9/2561

32 จัดซ้ือวัสดุประกอบโครงการ เพ่ือใช้ในการจัดโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ปี 2561

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อมร จันทบุรี บจก.อมร จันทบุรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061090012 3/9/2561

33 จ้างท าป้ายไวนิลและป้ายอะคริลิค จ านวน 11 ป้าย เพ่ือ
ใช้ส าหรับประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี

6,050.00 6,050.00 เฉพาะเจาะจง อิงค์ 2554 อิงค์ 2554 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080026 3/9/2561

34 จ้างท าป้ายไวนิล  เพ่ือใช้ในการจัดโครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในมหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี ปี 2561

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

PR0208061090011 3/9/2561

35 จ้างซ่อมแซมห้องพักอาคารท่ีพักบุคลากร จ านวน 8 
รายการ

48,100.00 48,100.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเดช สวัสดีมงคล นายสมเดช สวัสดีมงคล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080099 3/9/2561

36 จัดซ้ือไส้กรองส าหรับเคร่ืองกรองน้ าด่ืม จ านวน 4 
รายการ

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง วอเตอร์คลีน วอเตอร์คลีน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080140 3/9/2561

หนา้ 3



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

37 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 6 KVA  จ านวน 1 เคร่ือง 99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิคทรอน ยู.พี.เอส. (ไทย
แลนด์) จ ากัด

บริษัท วิคทรอน ยู.พี.เอส. (ไทย
แลนด์) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080102 3/9/2561

38 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จ านวน 5 เคร่ือง 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคจีพี เทค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคจีพี เทค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080145 3/9/2561

39 จ้างแต่งหน้า - ท าผม เพ่ือใช้ในการจัดโครงการ Freshy 
night

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณนิด ร้านคุณนิด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061090010 3/9/2561

40 จ้างเข้าเล่มรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
จ านวน 3 เล่ม

360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ โรงพิมพ์จิรเมธ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080139 3/9/2561

41 จ้างปรับปรุงอาคารท่ีพักบุคลากรช้ันเดียว จ านวน 4 
รายการ

81,720.00 81,720.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรพงศ์ ธัญญารักษ์ นายภัทรพงศ์ ธัญญารักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061070040 3/9/2561

42 เช่าเคร่ืองเสียงและเคร่ืองไฟ เพ่ือใช้ในการจัดโครงการ 
Freshy night

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิพันธ์ุ ทับทอง นายอภิพันธ์ุ ทับทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061090009 3/9/2561

43 จ้างเหมาซ่อมแซมสปอร์ตไลท์สนามกีฬา จ านวน 10 ชุด 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง ประกอบทรัพย์ นายบุญส่ง ประกอบทรัพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080100 4/9/2561

44 จัดซ้ือเคร่ืองบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด จ านวน 1 
เคร่ือง

24,390.00 24,390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080147 4/9/2561

45 เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 
1987 จบ

1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060096 4/9/2561

46 ซ้ือ Adapter Notebook ส าหรับซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT 311 จ านวน 7 เคร่ือง

11,130.00 11,130.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส คลินิก คอม โดย เนส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061080144 5/9/2561

หนา้ 4



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

47 จัดซ้ือฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย (ท่อโค้ง) จ านวน 15 ตัว 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตน์วัสดุ หจก.วรรณรัตน์วัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061090015 5/9/2561

48 จ้างพิมพ์เกียรติบัตร และพิมพ์บัตรเชิญคณาจารย์ 
ส าหรับใช้ในการจัดโครงการวิทย์ศิลป์เกมส์

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ โรงพิมพ์จิรเมธ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061090017 6/9/2561

49 ตรวจเช็คระยะการใช้งาน 580,000 กม. (รถยนต์
ทะเบียน กง 8068 จบ)

3,724.14 3,724.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061060003 6/9/2561

50 จัดซ้ือวัสดุประกอบโครงการวิทย์ศิลป์เกมส์ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีโอสปอร์ต ร้านพีโอสปอร์ต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061090016 6/9/2561

51 เปล่ียนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน 40-0201 จบ 21,235.00 21,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061090032 7/9/2561

52 เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์
หมายเลขทะเบียน นข 1987 จบ

12,445.00 12,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061090030 7/9/2561

53 จ้างเหมาบริการเช่ือมต่อสัญญาณ GPS ติดตามรถยนต์ 
จ านวน 3 คัน หมายเลขทะเบียน นข 1987 จบ, นข 
2768 จบ , 40-0229 จบ

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง ออโต้ - การ์เด้ียน ออโต้ - การ์เด้ียน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061090082 12/9/2561

54 เช่าเคร่ืองเสียง ส าหรับใช้ในการจัดโครงการเปิดโลก
กิจกรรม

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิพันธ์ุ ทับทอง นายอภิพันธ์ุ ทับทอง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061090097 13/9/2561

55 จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) 
แบบท่ี ๒ จ านวน 10 ตัว

230,000.00 230,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ระฟ้า เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท ระฟ้า เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208061090001 1/10/2561

56 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการเปิดโลกกิจกรรม 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก.อมร จันทบุรี บจก.อมร จันทบุรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061090096 13/9/2561

หนา้ 5



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

57 รายงานขอความเห็นชอบการจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร
 A4 80 แกรม จ านวน 90 รีม

9,720.00 9,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061090114 18/9/2561

58 รายงานขอความเห็นชอบการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 
จ านวน 2 รายการ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของงาน
บริการวิชาการและงานกิจการนิสิต

9,820.00 9,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061090113 18/9/2561

59 รายงานขอความเห็นชอบการจัดซ้ือถ่านอัลคาไลน์ AA 
จ านวน 48 แพ็ค ส าหรับใช้งานในฝ่ายเทคโนโลยี
การศึกษา

1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208061090116 19/9/2561

60 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจาก
เคร่ืองถ่ายเอกสาร ภายในกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

10,075.55 10,075.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061090001 3/9/2018

61 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษารถบัส หมายเลขทะเบียน 40-0520 ชลบุรี

9,930.00 9,930.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน วงค์สวัสด์ิ บริการ ร้าน วงค์สวัสด์ิ บริการ บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061090003 3/9/2018

62 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ลิฟท์

28,504.80 28,504.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061090004 5/9/2018

63 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าของท่ีระลึก (ดอยค าน้ าผ้ึง)
 เพ่ือใช้ในงานเกษียณอายุพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา

1,365.00 1,365.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชัน ซัสเทม 
จ ากัด

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชัน ซัสเทม 
จ ากัด

สินค้าคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061090018 5/9/2018

64 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าของท่ีระลึก (น้ าผ้ึงตรา
ดอยค า 230 กรัม จ านวน 36 ขวด) เพ่ือใช้ในงาน
เกษียณอายุพนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 36 คน

3,440.00 3,440.00 เฉพาะเจาะจง บมจ. ซีพี ออลล์ บมจ. ซีพี ออลล์ สินค้าคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061090021 12/9/2018

65 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างชาร์ตแบตเตอร่ี 
จ านวน 2 ลูก

80.00 80.00 เฉพาะเจาะจง ลิตไดนาโม ลิตไดนาโม บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061090022 12/9/2018

66 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ จ านวน 8 รายการ 2,464.00 2,464.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีเรือนเคร่ืองเขียน ร้าน ศรีเรือนเคร่ืองเขียน สินค้าคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061090034 18/9/2018

67 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ(กระดาษ A4) จ านวน
 100 กล่อง

58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดวงคอมพิวเตอร์แอนด์ซับ
พลายส์ จ ากัด

บริษัท ดวงคอมพิวเตอร์แอนด์ซับ
พลายส์ จ ากัด

สินค้าคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061090035 18/9/2018

หนา้ 6



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

68 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ จ านวน 8 รายการ 7,140.00 7,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีเรือนเคร่ืองเขียน ร้าน ศรีเรือนเคร่ืองเขียน สินค้าคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061090036 19/9/2018

69 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ จ านวน 16 รายการ 9,100.00 9,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีเรือนเคร่ืองเขียน ร้าน ศรีเรือนเคร่ืองเขียน สินค้าคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061090043 20/9/2018

70 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ จ านวน 3 รายการ 9,240.00 9,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน สินค้าคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061090047 24/9/2018

71 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารจากเคร่ือง
ถ่ายเอกสารงานเอกสารต่างๆ ภายในกองบริหารวิทยา
เขตสระแก้ว

14,617.68 14,617.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061090051 24/9/2018

72 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ จ านวน 10 รายการ 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า แสงทิพย์การไฟฟ้า สินค้าคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061090050 24/9/2018

73 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ จ านวน 6 รายการ 6,820.00 6,820.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน สินค้าคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061090049 24/9/2018

74 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ (กล่องตรางู) จ านวน 
10 กล่อง

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมส่วนบูติค ร้านสมส่วนบูติค สินค้าคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061090048 24/9/2018

75 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ จ านวน 9 รายการ 9,724.00 9,724.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน สินค้าคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061090054 25/9/2018

76 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ (ตามรายการ
แบบฟอร์มการก าหนดร่างขอบเขตงาน)

10,946.10 10,946.10 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า แสงทิพย์การไฟฟ้า สินค้าคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061090053 25/9/2018

77 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าป้าย จ านวน 2 รายการ 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท ร้านล้านแชมป์อิงค์เจ็ท บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061090059 26/9/2018

78 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าวัสดุ(กุจแจพร้อมห่วง) 
จ านวน 10 ลูก

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์ บุญประสิทธ์ิ นายมานิตย์ บุญประสิทธ์ิ บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061090058 26/9/2018

79 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ(หัวเทียนเคร่ืองตัด
หญ้า) จ านวน 4 หัว

363.80 363.80 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า แสงทิพย์การไฟฟ้า สินค้าคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209061090057 26/9/2018

80 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 5401014010256

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง พุทธชาติซัพพลาย พุทธชาติซัพพลาย บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209061090060 27/9/2018

81 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน หมึกเคร่ืองพิมพ์ 6,100.00 6,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061090011 6/9/2561

หนา้ 7



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

82 จ้างเหมาซ่อมระบบเสียงตามสายหอพัก 50 ปี เทา-ทอง 14,300.00 14,300.00 เฉพาะเจาะจง นางอุไรวรรณ ธาราภิญญา นางอุไรวรรณ ธาราภิญญา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061090001 10/9/2561

83 จ้างเหมาซ่อมพัดลมโคจร 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวิพา  พันสี นางสาวสุวิพา  พันสี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061090009 6/9/2561

84 จ้างเหมาบริการซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน 2,706.00 2,706.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061090013 6/9/2561

85 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1,380.00 1,380.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยนุช  บุญชู นางสาวปิยนุช  บุญชู มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061090020 12/9/2561

86 จ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน 4,491.00 4,491.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061090019 12/9/2561

87 จัดซ้ือวัสดุ 27,680.00 27,680.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218061090002 17/9/2561

88 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,966.04 2,966.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกมาท จ ากัด บริษัท โกมาท จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061090027 17/9/2561

89 ซ้ือวัสดุส านักงาน หมึกพิมพ์ส าเนา 2,942.50 2,942.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218061090026 17/9/2561

90 ขออนุมัติซ้ือดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้แสดงความ
ยินดีกับผู้มีอุปการะคุณ และดอกไม้จัดโต๊ะหมู่บูชา 
(โครงการพิธีไหว้ครู วันท่ี 6 กันยายน 2561 ณ ห้อง
ประชุมเทาทอง 1 โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา)

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้กัลยา               ราคา
เสนอ 2,600 บาท

ร้านดอกไม้กัลยา         ราคาซ้ือ 
2,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061090006 3/9/2561

หนา้ 8



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

91 ขออนุมัติจ้างวงดนตรีไทย โครงการพิธีไหว้ครู วันท่ี 6 
กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเทาทอง 1 โรงแรมเทา
ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา  จิตสุข         ราคา
เสนอ 3,000 บาท

นางสาวขนิษฐา  จิตสุข ราคาจ้าง 
3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061090007 3/9/2561

92 ขออนุมัติจ้างท าป้ายโครงการ (ติดต้ังในห้องประชุม 
ขนาด 6.25x2.70 เมตร) โครงการพิธีไหว้ครู วันท่ี 6 
กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเทาทอง 1 โรงแรมเทา
ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา)

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ ราคา
เสนอ 3,500 บาท

นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ ราคาจ้าง
 3,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061090011 4/9/2561

93 ขออนุมัติจ้างท าโล่ประกาศเกียรติคุณ ส าหรับศิษย์เก่า
ดีเด่นและผู้มีอุปการะคุณ (โครงการพิธีไหว้ครู วันท่ี 6 
กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเทาทอง 1 โรงแรมเทา
ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา)

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ศรีชลสปอร์ต                     ราคา
เสนอ 1,800 บาท

ศรีชลสปอร์ต                   ราคา
จ้าง 1,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061090010 4/9/2561

94 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ 2 ช้ัน อัดลาย 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

49,220.00 49,220.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด ราคาเสนอ 49,220 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด  ราคาซ้ือ 49,220 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061090001 4/9/2561

95 ขออนุมัติจัดซ้ือสวิทซ์ช่ิงอะแดปเตอร์ 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่    อีเล็ค
โทรนิกส์ จ ากัด             ราคาเสนอ
 350 บาท

บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่ อีเล็ค
โทรนิกส์ จ ากัด         ราคาซ้ือ 350 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061090009 4/9/2561

96 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์และหมึกพิมพ์สี คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

95,100.00 95,100.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย  ราคาเสนอ 
95,000 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย   ราคาซ้ือ 
95,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061090002 4/9/2561

97 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษา รถตู้ปรับอากาศ ย่ีห้อ
 TOYOTA COMMUTER ทะเบียน ฮท 275 
กรุงเทพมหานคร

10,405.22 10,405.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด  ราคาเสนอ 10,405.22 บาท

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด ราคาจ้าง 10,405.22 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061090008 4/9/2561

98 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงานของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

33,926.81 33,926.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)      
                    ราคาเสนอ 
33,926.81 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)      
                 ราคาซ้ือ 33,926.81 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061090003 10/9/2561

99 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษา เปล่ียน
จอคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ย่ีห้อ DELL (หมายเลขครุภัณฑ์ 
581500302000064)

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป   
ราคาเสนอ 4,280 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป  
ราคาจ้าง 4,280 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061090086 12/9/2561

หนา้ 9



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

100 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองครัวของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจามชาม บางแสน  ราคาเสนอ 
6,300 บาท

ร้านจามชาม บางแสน ราคาซ้ือ 
6,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061090088 12/9/2561

101 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษ A4 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 42,265.00 42,265.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี
 จ ากัด                 ราคาเสนอ 
42,265 บาท

บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี
 จ ากัด           ราคาซ้ือ 42,265 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061090004 14/9/2561

102 ขออนุมัติจัดซ้ือเบญจรงค์โถ (โครงการเปิดประสบการณ์
ต่างแดน ส าหรับนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาการปกครองท้องถ่ิน ณ กรุงพนมเปญ
ราชอาอณาจักรกัมพูชา วันท่ี 5-8 มิ.ย. 61)

840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา  
ราคาเสนอ 840 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
ราคาซ้ือ 840 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061090133 17/9/2561

103 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 3,105.00 3,105.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง นายไพรเดช สุทธิเรือง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206061090051 4/9/2561

104 ขออนุมัติซ้ือดอกไม้ พวงมาลัย ช่อดอกไม้แสดงความ
ยินดีกับผู้มีอุปการะคุณ และดอกไม้จัดโต๊ะหมู่บูชา 
(โครงการพิธีไหว้ครู วันท่ี 6 กันยายน 2561 ณ ห้อง
ประชุมเทาทอง 1 โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา)

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้กัลยา  ราคาเสนอ 2,600
 บาท

ร้านดอกไม้กัลยา ราคาซ้ือ 2,600 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061090006 3/9/2561

105 ขออนุมัติจ้างวงดนตรีไทย โครงการพิธีไหว้ครู วันท่ี 6 
กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเทาทอง 1 โรงแรมเทา
ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา  จิตสุข         ราคา
เสนอ 3,000 บาท

นางสาวขนิษฐา  จิตสุข ราคาจ้าง 
3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061090007 3/9/2561

106 ขออนุมัติจ้างท าป้ายโครงการ (ติดต้ังในห้องประชุม 
ขนาด 6.25x2.70 เมตร) โครงการพิธีไหว้ครู วันท่ี 6 
กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเทาทอง 1 โรงแรมเทา
ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา)

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ ราคา
เสนอ 3,500 บาท

นายทินภัทร ปัญจมหาลาภ ราคาจ้าง
 3,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061090011 4/9/2561

107 ขออนุมัติจ้างท าโล่ประกาศเกียรติคุณ ส าหรับศิษย์เก่า
ดีเด่นและผู้มีอุปการะคุณ (โครงการพิธีไหว้ครู วันท่ี 6 
กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเทาทอง 1 โรงแรมเทา
ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา)

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ศรีชลสปอร์ต                     ราคา
เสนอ 1,800 บาท

ศรีชลสปอร์ต                   ราคา
จ้าง 1,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061090010 4/9/2561

หนา้ 10



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

108 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ 2 ช้ัน อัดลาย 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

49,220.00 49,220.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด                    ราคาเสนอ 
49,220 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด                 ราคาซ้ือ 49,220
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061090001 4/9/2561

109 ขออนุมัติจัดซ้ือสวิทซ์ช่ิงอะแดปเตอร์ 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่    อีเล็ค
โทรนิกส์ จ ากัด  ราคาเสนอ 350 บาท

บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่ อีเล็ค
โทรนิกส์ จ ากัด  ราคาซ้ือ 350 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061090009 4/9/2561

110 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์และหมึกพิมพ์สี คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

95,100.00 95,100.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาเสนอ 
95,000 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาซ้ือ 
95,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061090002 4/9/2561

111 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษา รถตู้ปรับอากาศ ย่ีห้อ
 TOYOTA COMMUTER ทะเบียน ฮท 275 
กรุงเทพมหานคร

10,405.22 10,405.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด ราคาเสนอ 10,405.22 บาท

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด ราคาจ้าง 10,405.22 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061090008 4/9/2561

112 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงานของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

33,926.81 33,926.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาเสนอ 33,926.81 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)  
ราคาซ้ือ 33,926.81 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061090003 10/9/2561

113 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษา เปล่ียน
จอคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ย่ีห้อ DELL (หมายเลขครุภัณฑ์ 
581500302000064)

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป 
ราคาเสนอ 4,280 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป 
ราคาจ้าง 4,280 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061090086 12/9/2561

114 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองครัวของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจามชาม บางแสน  ราคาเสนอ 
6,300 บาท

ร้านจามชาม บางแสน ราคาซ้ือ 
6,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061090088 12/9/2561

115 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษ A4 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 42,265.00 42,265.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี
 จ ากัด ราคาเสนอ 42,265 บาท

บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี
 จ ากัด ราคาซ้ือ 42,265 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300061090004 14/9/2561

116 ขออนุมัติจัดซ้ือเบญจรงค์โถ (โครงการเปิดประสบการณ์
ต่างแดน ส าหรับนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาการปกครองท้องถ่ิน ณ กรุงพนมเปญ
ราชอาอณาจักรกัมพูชา วันท่ี 5-8 มิ.ย. 61)

840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
ราคาเสนอ 840 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
ราคาซ้ือ 840 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300061090133 17/9/2561

117 ขอซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 78,987.40 78,987.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีบริการท่ีดี PO0500061090001 13/9/2561

หนา้ 11



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

118 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ 9,100.00 9,100.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ PR0500061090076 10/9/2561

119 ขอซ่อมแซมเปล่ียนอุปกรณ์ลิฟท์ 76,505.00 76,505.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด มีบริการท่ีดี PO0500061090004 14/9/2561

120 ขอซ่อมแซมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ PR0500061090101 13/9/2561

121 ขอซ้ือแผ่นฝ้า 250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชค้าวัสดุ ไพรเวชค้าวัสดุ สินค้ามีคุณภาพ PR0500061090095 13/9/2561

122 ขอซ้ือถ่าน 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ PR0500061090099 13/9/2561

123 ขอซ้ือสายสัญญาณ HDMI  RGB  USB 11,800.00 11,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีสินค้าคุณภาพได้มาตรฐาน PO0500061090003 14/9/2561

124 ขอซักผ้าห่ม ผ้าปู ปลอกหมอน 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช มีบริการท่ีดีตรงกับความต้องการ PR0500061090094 13/9/2561

125 ขอซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 28,248.00 28,248.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด์ จี ออฟฟิศ ซัพพลาย
 จ ากัด

บริษัท พี แอนด์ จี ออฟฟิศ ซัพพลาย
 จ ากัด

สินค้าคุณภาพได้มาตรฐานและ
ราคาถูก

PO0500061090002 14/9/2561

126 ขอซ้ือกล่องเก็บเอกสาร 1,449.96 1,449.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) สินค้ามีคุณภาพ PR0500061090092 13/9/2561

127 ขอซ้ือของท่ีระลึก 12,882.80 12,882.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันธ์ทิพย์ ชลบุรี (1986) จ ากัด บริษัท พันธ์ทิพย์ ชลบุรี (1986) จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ PR0500061090103 20/9/2561

128 ขอจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 24,770.50 24,770.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีบริการท่ีดี PO0500061090005 21/9/2561

129 ขอจ้างปรับปรุงห้อง QS๒-๘๐๐ 1,231,000.00 1,231,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

ราคาท่ีเสนอต าสุดและสินค้าตรง
ตามความต้องการ

PO0500061090006 28/9/2561

130 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าตรายาง 4,215.80 4,215.80 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีศิลปการพิมพ์ 4,215.80 ร้าน ศรีศิลปการพิมพ์ 4,215.80 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061090001 4/9/2561

131 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานท่ี 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist 7,000.00 Kalaya Florist 7,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061090016 5/9/2561

132 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 500.00 ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061090018 5/9/2561

หนา้ 12



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

133 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตเอกสาร 1,000.00 ร้านบัณฑิตเอกสาร 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061090017 5/9/2561

134 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,288.00 1,288.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,288.00 ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,288.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061090034 7/9/2561

135 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,053.00 1,053.00 เฉพาะเจาะจง ต้นบุญการพิมพ์ 1,053.00 ต้นบุญการพิมพ์ 1,053.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061090035 7/9/2561

136 ขออนุมัติซ้ืออาหารแห้ง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียบฮวด 1,785.00 ร้านเจียบฮวด 1,785.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061090029 7/9/2561

137 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จ ากัด 
870.00

บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จ ากัด 
870.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061090033 7/9/2561

138 ขออนุมัติซ้ือพานพุ่ม 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist 1,000.00 Kalaya Florist 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061090030 7/9/2561

139 ขออนุมัติซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีเส่ือมสภาพและอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นต้องเปล่ียนตามอายุการใช้งาน (รถบัสปรับอากาศ
 ทะเบียน 40-0821 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 
5303001010004)

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง จิรโรจน์ แอร์ & เซอร์วิส 7,200.00 จิรโรจน์ แอร์ & เซอร์วิส 7,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061090031 7/9/2561

140 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนแก๊ส 395.00 ร้านบางแสนแก๊ส 395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061090061 11/9/2561

141 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 700.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 700.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061090066 11/9/2561

142 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 2,961.00 2,961.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 2,961.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 2,961.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061090060 11/9/2561

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

PO0400061090001 11/9/2561

144 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 3,050.00 3,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,050.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,050.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061090069 12/9/2561

145 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 9,330.00 9,330.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา 
9,330.00

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา 
9,330.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061090091 13/9/2561

146 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 27,930.60 27,930.60 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 27,930.60 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 27,930.60 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400061090003 13/9/2561

หนา้ 13



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

147 ขออนุมัติซ้ือพวงมาลา 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist 1,000.00 Kalaya Florist 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061090116 17/9/2561

148 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,465.00 3,465.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,461.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,461.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061090122 18/9/2561

149 ขออนุมัติซ้ือวัสดุท าความสะอาด 1,260.00 1,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 1,203.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 1,203.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061090126 18/9/2561

150 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
50,000.00

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
50,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061090127 18/9/2561

151 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 700.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 700.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061090123 18/9/2561

152 ขออนุมัติซ้ือปล๊ักไฟ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จ ากัด 
459.00

บริษัท ออฟฟิซ คลับ (ไทย) จ ากัด 
459.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061090128 18/9/2561

153 ขออนุมัติซ้ือหลอดไฟ 3,960.00 3,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประโยชน์การไฟฟ้า 3,960.00 ร้านประโยชน์การไฟฟ้า 3,960.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061090148 20/9/2561

154 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์ส าหรับล็อคคอมพิวเตอร์พกพา 1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด 
1,080.00

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด 
1,080.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061090156 21/9/2561

155 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,420.00 3,420.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,419.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,419.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061090168 25/9/2561

156 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านจิปาถะ 360.00 ร้านบ้านจิปาถะ 360.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400061090167 25/9/2561

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

PR0400061090187 26/9/2561

158 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองวัดคุณภาพน้ าแบบหลายพารามิเตอร์ 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061090011 4/9/2018

159 ขออนุมัติซ้ือตู้เก็บสารเคมี 210,000.00 210,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061090009 4/9/2018

160 ขออนุมัติซ้ือโต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมช้ันวางของ 1 ช้ัน 
จ านวน 5 ชุด

620,000.00 620,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนู
แฟคเจอร่ิง จ ากัด

บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนู
แฟคเจอร่ิง จ ากัด

ราคาต่ าสุด อยู่ในงบประมาณ
และตรงตามความต้องการ

PO0600061090006 4/9/2018

161 จ้างเหมาย้ายเคร่ืองปรับอากาศ 11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061090013 5/9/2018

หนา้ 14



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

162 ขออนุมัติซ้ือโต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมช้ันวางของ 1 ตัว 162,747.00 162,747.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนู
แฟคเจอร่ิง จ ากัด

บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนู
แฟคเจอร่ิง จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061090008 4/9/2018

163 ขออนุมัติซ้ือพัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 น้ิว 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061090006 4/9/2018

164 ขออนุมัติซ้ือโต๊ะส าหรับห้องเรียนบรรยาย 145,200.37 145,200.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เค.เค.เฟอร์นิเทค จ ากัด บริษัท ที.เค.เค.เฟอร์นิเทค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061090012 4/9/2018

165 ขออนุมัติซ้ือเก้าอ้ีเลคเชอร์ จ านวน 200 ตัว 380,000.00 380,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟเบอร์ ริส จ ากัด บริษัท ไฟเบอร์ ริส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061090010 4/9/2018

166 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองป่ันเหว่ียงต้ังโต๊ะขนาดเล็กแบบ
ควบคุมอุณหภูมิ

203,300.00 203,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061090007 4/9/2018

167 ค่าจ้างเหมาบริการ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทันใจ เอ็กซ์เพรส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทันใจ เอ็กซ์เพรส ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061090014 10/9/2018

168 จ้างซักฝ้าปูโต๊ะ 1,160.00 1,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061090042 7/9/2018

169 วัสดุน้ ามันดีเซล 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061090043 7/9/2018

170 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองเอ็นเอ็มอาร์ สเปกโตรมิเตอร์ จ านวน 
1 ชุด

4,768,116.07 5,000,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บรูเกอร์ไบโอสปิน เอจี บ.บรูเกอร์ไบโอสปิน เอจี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061090015 11/9/2018

171 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 7,306.00 7,306.00 เฉพาะเจาะจง น.น.เมธินี โชติวรธรรม/สยาม
การเกษตร/หจก.ซายน์ติฟิค เคมีคอล

น.น.เมธินี โชติวรธรรม/สยาม
การเกษตร/หจก.ซายน์ติฟิค เคมีคอล

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061090092 11/9/2018

172 วัสดุอ่ืน 7,823.18 7,823.18 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง/ร้านสิริธรรม์/
ร้านไถ่เส็ง/เสียงศักด์ิบล็อก/ร้าน
พร้อมพรรณเซอร์วิส

หจก.วงศ์ทรายทอง/ร้านสิริธรรม์/
ร้านไถ่เส็ง/เสียงศักด์ิบล็อก/ร้าน
พร้อมพรรณเซอร์วิส

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061090152 17/9/2018

173 วัสดุ 2,040.00 2,040.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไมเจียมจิตต์ ร้านดอกไมเจียมจิตต์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061090158 18/9/2018

174 ขออนุมัติซ้ือลิฟต์โดยสาร อาคารสิรินธร คณะ
วิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ชุด

1,049,670.00 1,400,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท เอเซียน เอเลเวเตอร์ จ ากัด บริษัท เอเซียน เอเลเวเตอร์ จ ากัด ราคาต่ าสุดอยู่ในงบประมาณ
และตรงตามความต้องการ

PO0600061090016 20/9/2018

175 ค่าเช่ารถตู้ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061090166 21/9/2018

หนา้ 15



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

176 ค่าของทีีึระลึก 1,920.00 1,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ร้านมารดา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600061090179 24/9/2018

177 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดต้ังพ้ืนหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
26,000 บีทียู

11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061090018 28/9/2018

178 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 56,613.00 56,613.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600061090019 28/9/2018

179 ขอจัดซ้ือของท่ีระลึก ในการจัดท าโครงการ BUU Start 
Up Design Camp

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวนิดา ร้านวนิดา เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061090002 4/9/2018

180 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการเปล่ียนระบบน้ าประปา ใน
ห้องพักรับรอง และ ในสาขาเซรามิกส์

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรชัย กิตติอังกูล นายธีรชัย กิตติอังกูล เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061090019 5/9/2018

181 ขอจัดซ้ือวัสดุในการจัดท าโครงการ Buu Start Up 
Design Camp

19,750.00 19,750.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรชัย กิตติอังกูล นายธีรชัย กิตติอังกูล เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061090003 5/9/2018

182 ขอจัดซ้ือหมึกพิมพ์  เพ่ือใช้ในการท างานในสาขานิเทศ
ศิลป์

35,631.00 35,631.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.ดี ริช จ ากัด บริษัท เอส.เค.ดี ริช จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061090011 5/9/2018

183 ขอจัดซ้ือหมึกพิมพ์เพ่ือใช้ในการจัดท างานในสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์

40,800.00 40,800.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061090016 5/9/2018

184 ขอจัดซ้ือหมึกเพ่ือใช้ในการถ่ายเอกสารในคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

27,200.00 27,200.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061090020 5/9/2018

185 ขอจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เปล่ียนอะไหล่ สาขา
บัณฑิตศึกษา

1,444.50 1,444.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061090018 5/9/2018

186 ขอจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ โครการ Buu Start Up 
Design Camp

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PO0800061090001 5/9/2018

187 ขอจัดจ้างซ่อมบ ารุงรักษารถตู้ปรับอากาศ ให้สามารถใช้
งานได้ยาวนาน

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061090008 5/9/2018

188 ขอจัดจ้างพิมพ์ไวนิล เพ่ือใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนใน
สาขานิเทศศิลป์

1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีลลอส  อาร์ต ดีไซน์ ร้านซีลลอส  อาร์ต ดีไซน์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061090017 5/9/2018

189 ขอจัดซ้ือของท่ีระลึกมอบให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ 
การปฏิบัติงาน ประจ าปี  2561  ในการจัดงานโครงการ 
งานกียรติภูมิแห่งบูรพา 2561

8,721.00 8,721.00 เฉพาะเจาะจง นางอรนุช  จ าปาค า นางอรนุช  จ าปาค า เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061090009 5/9/2018

หนา้ 16



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

190 ขอจัดซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการ Buu Start 
Up Design Camp

9,354.98 9,354.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061090006 5/9/2018

191 ขอจัดซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการสร้างเสริม
ประสบการณ์งานสร้างสรรค์แก่เยาวชนไทยในภาค
ตะวันออก

5,545.00 5,545.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน SP Print,  ร้านพร้อมพรรณ
เซอร์วิส, ร้านบางแสนการพิมพ์
,บริษัทบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, 
นางสาวแพรพรรณ  สุทธิเรือง , ร้าน
 ที.พี.เอส เบสท์เซอร์วิส

ร้าน SP Print,  ร้านพร้อมพรรณ
เซอร์วิส, ร้านบางแสนการพิมพ์
,บริษัทบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, 
นางสาวแพรพรรณ  สุทธิเรือง , ร้าน
 ที.พี.เอส เบสท์เซอร์วิส

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061090007 5/9/2018

192 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

23,994.75 23,994.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีวิศาล เกษรา จ ากัด บริษัท ศรีวิศาล เกษรา จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061090010 5/9/2018

193 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท าดครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่เด็กด้อยโอนกาสด้วยงานศิลปะ

9,362.50 9,362.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซอร์พลาส ไทย จ ากัด บริษัท เซอร์พลาส ไทย จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061090013 5/9/2018

194 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแก่เด็กด้อยโอกาสด้วยงานศิลปะ

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชส์นีพาณิชย์ ร้านพิชส์นีพาณิชย์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061090014 5/9/2018

195 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแก่เด็กด้อยโอกาสด้วยงานศิลปะ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญฤทธ์ิ  ศรีอุไร นายบุญฤทธ์ิ  ศรีอุไร เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061090015 5/9/2018

196 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแก่เด็กด้อยโอกาสด้วยงานศิลปะ

17,949.25 17,949.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิทธ์ ซัพพลาย คอร์ปอเรช่ัน
 จ ากัด

บริษัท สมิทธ์ ซัพพลาย คอร์ปอเรช่ัน
 จ ากัด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061090012 5/9/2018

197 ขอจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องเรียนและห้องพัก
อาจารย์สาขาเซรามิกส์ 9,000 บาท  ห้องสโมสรนิสิต 
1,300 บาท

10,300.00 10,300.00 เฉพาะเจาะจง สบายแอร์แสนสุข สบายแอร์แสนสุข เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061090086 14/9/2018

198 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน สาขา
จิตรกรรม  55,250 บาท สาขากราฟิกอาร์ตและ
กราฟฟิกมีเดีย  จ านวน  27,350 บาท

82,600.00 82,600.00 เฉพาะเจาะจง นางกรกมล  เสริมศรี นางกรกมล  เสริมศรี เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061090085 14/9/2018

199 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท างานและจัดการเรียน
การสอน ในสาขาจิตรกรรม  27,598.51 บาท สาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 10,994.25 บาท สาขานิเทศศิลป์ 
33,830.19 บาท ส านักงานคณบดี 8,557.86 บาท

80,980.81 80,980.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061090087 14/9/2018

หนา้ 17



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

200 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์

7,542.00 7,542.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ,ร้านกฤษณ์ อิเลคท
ริค, ร้าน SP Print , ร้านดินสอสี ขีด
เขียน, ร้านกรกมล เสริมศรี, ร้าน
ปรีชาโลหะการ , ร้านสมศักด์ิ ปันดี

ร้าน บ้านจิปาถะ,ร้านกฤษณ์ อิเลคท
ริค, ร้าน SP Print , ร้านดินสอสี ขีด
เขียน, ร้านกรกมล เสริมศรี, ร้าน
ปรีชาโลหะการ , ร้านสมศักด์ิ ปันดี

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061090089 14/9/2018

201 ขอจัดจ้างถ่ายเอกสารคู่มือนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 
2561

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช  สุทธิเรือง นายไพรเดช  สุทธิเรือง เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061090088 14/9/2018

202 ขอจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าเดือน กันยายน 2561 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจากกรี
นเนท จ ากด

หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจากกรี
นเนท จ ากด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061090091 17/9/2018

203 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง อาร์ด รูม อาร์ด รูม เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061090090 17/9/2018

204 ขอจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
  เพ่ิมเติม

12,760.00 12,760.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรกาญจน์ไทย
เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรกาญจน์ไทย
เซอร์วิส

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PO0800061090002 18/9/2018

205 ขอจ้างท าวารสารศิลปกรรมบูรพา ภาคต้นและ ภาค
ปลาย ปีท่ี 20 ปีการศึกษา 2560

176,000.00 176,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรชต สุขข า นายรชต สุขข า เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PO0800061090003 21/9/2018

206 ขอจัดจ้างเหมาบริการท าเว็บโฮสต้ิงและโดเมน ของคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

13,300.00 13,300.00 เฉพาะเจาะจง นายจนัสธา ศรีสรวล นายจนัสธา ศรีสรวล เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800061090101 25/9/2018

207 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า (หลอดฮาโดรเจน LED 5W 520.00 520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประโยชน์การไฟฟ้า (520 บาท)  ร้านประโยชน์การไฟฟ้า (520 บาท) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0803061090008 18/9/2018

208 ขอเสนอซ้ือพัดลมพลาสติกเล็ก 8 น้ิว ส าหรับมอบให้แก่ผู้
เกษียณอายุราชการ/ การปฏิบัติงาน ประจ าปี 2561 
จ านวน 43 คน ในงานเกียรติภูมิแห่งบูรพา 2561 วันท่ี 
26 กันยายน 2561

19,264.00       19,264.00 เฉพาะเจาะจง บ.โรบินสัน จ ากัด บ.โรบินสัน จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061090001 3/9/2561

209 ขอเสนอท าโล่ไม้อลูมิเนียมสกรีนความร้อน ส าหรับมอบ
ให้ผู้ท่ีได้รับรางวัลศิษย์เก่าต้นแบบ ในโครงการครุบูชา ปี
การศึกษา 2561 ในวันท่ี 13 กันยายน 2561

3,852.00         3,852.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิสเทร์ินโทรฟ่ี ร้านอิสเทร์ินโทรฟ่ี มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900061090016 4/9/2561

210 ขอเสนอซ้ือกระดาษเช็ดมือชนิดแผ่น เพ่ือส าหรับเช็ดมือ
ในห้องน้ าอาจารย์ ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา

6,741.00         6,741.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด

สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061090028 5/9/2561

หนา้ 18



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
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เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

211 ขอเสนอซ้ือเคร่ืองคิดเลข ส าหรับใช้ค านวณประกอบการ
ท างานในหน่วยงานฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ ฝ่าย
ยุทธศาสตร์ และป้ายอินเด็กซ์พลาสติก ใช้ค่ันสมุดบัญชี
การเงิน ของส านักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

2,100.00         2,100.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซีโอแอล จ ากัด บ.ซีโอแอล จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061090038 6/9/2561

212 ขอเสนอซ้ือหลอดไฟ เพ่ือซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแสง
สว่างในห้องเรียน ส านักงาน และห้องประชุมภายใน
อาคาร QS1 คณะศึกษาศาสตร์ จ าเป็นต้องซ้ือเพ่ือน ามา
ซ่อมบ ารุงให้ใช้งานได้ตามปกติ

4,550.00         4,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประโยชน์การไฟฟ้า ร้านประโยชน์การไฟฟ้า สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061090039 6/9/2561

213 ขอเสนอซ้ือโช้คใส่ประตู เน่ืองจากประตูห้องประชุม 203
 ห้องคณบดี ห้องส านักงานคณบดี ประตูเปิดปิดไม่ได้ 
เป็นเพราะโช้คเส่ือมสภาพ จ าเป็นต้องซ้ือมาเปล่ียน
เพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ

4,012.50         4,012.50 เฉพาะเจาะจง บ.ณภัทรชลบุรี บ.ณภัทรชลบุรี สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900061090092 14/9/2561

214 จ้างซ่อมแซมรถสวัสดิการ ๑๕ เน่ืองจากเปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ือง ใส่กรอง น้ ามันเกียร์ เฟืองท้าย อัดจารบี 
เปล่ียนผ้าเบรค และระบบเบรค

20,093.53 20,093.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206061090004 8/9/2561

215 ขอซ้ือน้ ามันเคร่ือง น้ ากล่ัน เพ่ือใช้ส าหรับดูแล
บ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง รถสวัสดิการ งานบริหาร
ภาคสนาม งานสวนและส่ิงแวดล้อม

3,466.80 3,466.80 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061090036 3/9/2561

216 ขอซ้ือก๊อกอ่างล้างจานเพ่ือซ่อมแซมอ่างล้างหน้า ช้ัน8 
ส านักงานอธิการบดี

727.60 727.60 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061090049 3/9/2561

217 ขอซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ าบริเวณลาน
จอดรถกองทะเบียนและอาคารกองกิจการนิสิต

3,167.20 3,167.20 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061090047 3/9/2561

218 ขอเปล่ียนยางรถสวัสดิการ ๑๗ เน่ืองจากดอกยางหมด 
เส่ือมสภาพจากการใช้งาน

21,828.00 21,828.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206061090017 3/9/2561

219 ขอเปล่ียนยางรถสวัสดิการ ๑๕เน่ืองจากดอกยางหมด 
เส่ือมสภาพจากการใช้งาน

21,828.00 21,828.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206061090038 3/9/2561

220 ขอเปล่ียนยางรถสวัสดิการ ๑๓ เน่ืองจากดอกยางหมด 
เส่ือมสภาพจากการใช้งาน

10,914.00 10,914.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206061090012 3/9/2561

221 ขอเปล่ียนยางรถยนต์ทะเบียน ขค-5391 ชลบุรี 
เน่ืองจากครบก าหนด 50,000 กิโลเมตร

22,800.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ปิยะกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ปิยะกิจ ราคา PR0206061090042 3/9/2561
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ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

222 จ้างเดินสายLAN อาคารK ห้องKB-206 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PR0206061090026 3/9/2561
223 ซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ประจ าห้องKB-204 และKB-402 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206061090032 3/9/2561

224 ซ่อมแซมรถทะเบียน 40-0964 ชลบุรี เน่ืองจากสวิทซ์
ปรับคอพวงมาลัยช ารุด เปล่ียนสายไฟสัญญาณกันไฟไหม้
เพราะหน้าปัดโชว์ออดร้อง และตรวจสายไฟเทคโคกราฟ

22,868.04 22,868.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท สแกนสยาม บริการ จ ากัด บริษัท สแกนสยาม บริการ จ ากัด ราคา PO0206061090005 8/9/2561

225 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ อาคารQS1 12,626.00 12,626.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PO0206061090006 8/9/2561

226 จ้างซ่อมเคร่ืองเติมอากาศบนผิวน้ าบริเวณสวน
นันทนาการ

12,290.00 12,290.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PO0206061090007 8/9/2561

227 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ขค 5391 ชลบุรี เน่ืองจาก
ครบระยะ 240,000 กิโลเมตร และขอตรวจเช็คล้อ
ด้านหลังขณะขับออกตัวมีเสียงดัง

6,090.44 6,090.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด ราคา PR0206061090043 3/9/2561

228 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน นค 7208 ชลบุรี เน่ืองจาก
เช็คระยะ480,000กิโลเมตร เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 
กรองเคร่ือง กรองอากาศ สลับยาง และต้ังศูนย์ถ่วงล้อ

7,706.68 7,706.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PR0206061090039 3/9/2561

229 ขอซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป เพ่ือซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด
เป็นหลุม บ่อ บริเวณต่างๆภายในมหาวิทยาลัยซ่ึงอาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้สัญจร

9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061090027 3/9/2561

230 จ้างซ่อมแซมรถสวัสดิการ ๓ เน่ืองจากไฟเล้ียวไม่ติดท้ัง
ด้านซ้ายและขวา

909.50 909.50 เฉพาะเจาะจง หจก. จ๋ิวมอเตอร์แมช หจก. จ๋ิวมอเตอร์แมช ราคา PR0206061090016 3/9/2561

231 ขอเบิกส่วนของระยะทางท่ีเกินเฉล่ีย ๒๕๐ กิโลเมตรต่อ
คันต่อวันในเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผู้ให้บริการ
สามารถคิดส่วนเกินกิโลเมตรละ๔บาทเป็นระยะทาง 
๑๔๐ กม.

560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ พฤทธิพงษ์ นายอ านาจ พฤทธิพงษ์ ราคา PR0206061090063 5/9/2561

232 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศภายในห้องหน่วยตรวจสอบ
ภายใน

2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PR0206061090062 5/9/2561
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ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

233 ขอซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงส าหรับรถกระเช้าไฟฟ้า รถอีแต๋น
เบอร์1 2 3 และ4 รถจักรยานยนต์ท้ังหมด เคร่ืองตัด
หญ้า เคร่ืองตัดไม้ และเคร่ืองพ่นยา

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร ราคา PR0206061090082 7/9/2561

234 จ้างบ ารุงลิฟท์ส านักงานอธิการบดีตัวท่ี2(ตัวขวามือ)ชนิด
ไม่รวมอะไหล่

4,547.50 4,547.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ เครน
 จ ากัด

บริษัท ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ เครน
 จ ากัด

ราคา PR0206061090105 8/9/2561

235 เคร่ืองระบายความร้อน จ านวน 2 เคร่ือง 910,570.00 910,570.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท อนุรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท อนุรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ราคา PO0206061090011 11/9/2561

236 ขอจ้างซ่อมแซมรถยนต์ กร-6153 ชลบุรี 8,012.30 8,012.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด ราคา PR0206061090191 15/9/2561
237 จ้างซ่อมรถทะเบียน นง-4308 ชลบุรี เน่ืองจากเช็คระยะ

 150,000 กิโลเมตร
10,411.64 10,411.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PO0206061090016 19/9/2561

238 จ้างปรับปรุงงานโครงการInnovation Hubs เพ่ือสร้าง
เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย
ประเทศไทย4.0

2,240,000.00 2,240,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 ราคา PO0206061090020 22/9/2561

239 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 7,124.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206061090107 8/9/2018

240 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 12,692.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206061090108 8/9/2018

241 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าเช้า
อาหารทะเลแห้ง

4,500.00         4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกัลยา ร้านกัลยา ราคา PR0206061090086 7/9/2018

242 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองสแกนเนอร์ 44,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206061090111 9/9/2561

243 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี 47,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206061090110 9/9/2561

244 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองบันทึกเสียงสีด า พร้อมรัชี
โมทพรีเซนไร้สาย สีด า

4,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206061090112 9/9/2561

245 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกมอบให้แก่คณะกรรมการ
ตรวจประเมินฯ

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นางวนิดา นางวนิดา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061090003 3/9/2018

หนา้ 21



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

246 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งประธาน
คณะกรรมการประเมินฯ

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช  ศึกพ่าย นายมาโนช  ศึกพ่าย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061090004 3/9/2018

247 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากรอบรูป 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเน่ต์ ร้านโมเน่ต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061090006 3/9/2018

248 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ 
ย-3924 เดือน ก.ย 2561

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061090007 3/9/2018

249 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าใบประกาศนียบัตร โครงการ 
ส่งเสริมความรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิตัล

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พี.พร้ิมช็อป ร้าน เอส.พี.พร้ิมช็อป เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061090001 3/9/2018

250 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปร้ินรีุปภาพพระบิดาแห่งการ
สาธารณสุขไทย

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พี.พร้ิมช็อป ร้าน เอส.พี.พร้ิมช็อป เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061090005 3/9/2018

251 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งนิสิต
ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
เดินทางไปศึกษาดูงานท่ีกระทรวงแรงงาน ในวันท่ี 5 
กันยายน 2561

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061090002 3/9/2018

252 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุกิจกรรมผูกผ้า โครงการผูกผ้า
ผูกจิต ผูกมิตรส่ิงแวดล้อม คร้ังท่ี 3

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061090017 4/9/2018

253 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก ภาควิชาอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061090021 4/9/2018

254 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุกิจกรรม ขนมปังป๊ีป ส าหรับ
โครงการเทิดพระบิดา ไหว้ครู ร าลึกบูรพาจารย์

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริภรณ์  เดชสุภา นางศิริภรณ์  เดชสุภา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061090010 4/9/2018

255 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ จ านวน 42 รายการ 28,556.00 28,556.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061090022 4/9/2018

หนา้ 22



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

256 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพานไหว้ครู โครงการเทิดพระบิดา 
ไหว้ครู ร าลึกบูรพาจารย์

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางชลฤดี  ผิวเกลียง นางชลฤดี  ผิวเกลียง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061090009 4/9/2018

257 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลา โครงการเทิดพระบิดา 
ไหว้ครู ร าลึกบูรพาจารย์

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061090014 4/9/2018

258 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารโครงการผูกผ้าผูกจิต ผูก
มิตรส่ิงแวดล้อม คร้ังท่ี 3

1,020.00 1,020.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฎฐ์  ภัทรโกมลเลิศ นายธนเสฎฐ์  ภัทรโกมลเลิศ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061090020 4/9/2018

259 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสายสิญจน์ ธูป เทียน โครงการเทิด
พระบิดา ไหว้ครู ร าลึกบูรพาจารย์

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง แม่ประภาสังฆภัณฑ์ แม่ประภาสังฆภัณฑ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061090013 4/9/2018

260 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์ Kyocera FS-1016 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061090008 4/9/2018

261 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถของโครงการผูก
ผ้าผูกจิต ผูกมิตรส่ิงแวดล้อม คร้ังท่ี 3

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพภา  มูลสาร นายนพภา  มูลสาร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061090016 4/9/2018

262 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดบอร์ดนิทรรศการและงาน
ประดิษฐ์ โครงการผูกผ้าผูกจิต ผูกมิตรส่ิงแวดล้อม คร้ังท่ี
 3

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061090018 4/9/2018

263 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าใบประกาศนียบัตร โครงการ
เทิดพระบิดา ไหว้ครู ร าลึกบูรพาจารย์

880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน SP PRINT ร้าน SP PRINT เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061090012 4/9/2018

264 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าเอกสารสรุปโครงการ การ
ถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการป้องกัน

530.00 530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061090015 4/9/2018

265 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถเพ่ือรับส่งนิสิตภาควิชา
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย เดินทางไป
ศึกษาดูงาน ในวันท่ี 21 ก.ย 2561

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061090071 11/9/2018

หนา้ 23



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

266 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง 510.00 510.00 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061090079 13/9/2018

267 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมและเช็คบ ารุงกล้องจุลทรรศน์ 54,570.00 54,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1000061090001 19/9/2018

268 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกงานเกษียณ (ธนบัตร) 10,750.00 10,750.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณา ธนัตวรานนท์ นางวรรณา ธนัตวรานนท์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061090095 18/9/2018

269 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลาวันมหิดล 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061090096 19/9/2018

270 ขออนุมัติเบิกเงินค่าริบบ้ิน,โบว์,ลวดเสียบกระดาษ 1,196.00 1,196.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000061090099 21/9/2018

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

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

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

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061090003 3/9/2018

272 จัดซ้ือสาย Cable Lock Notebook จ านวน 6 เส้น 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 7,500.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 7,500.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061090001 3/9/2018

273 จัดซ้ือซิลิโคน PU จ านวน 1 หลอด 220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง                            
ราคาท่ีเสนอ 220.00 บาท

ร้านไถ่เส็ง                            
ราคาท่ีเสนอ 220.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061090002 3/9/2018

274 จัดซ้ือน้ าด่ืมจ านวน 78 ถัง 2,730.00 2,730.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน           
ราคาท่ีเสนอ 2,730.00 บาท

ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน           
ราคาท่ีเสนอ 2,730.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061090009 4/9/2018

275 จัดซ้ืออุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า AC Adapter Notebook (Dell
 Insprio 7447) จ านวน 1 อัน

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 2,500.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 2,500.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061090027 6/9/2018

276 จัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95(ค่าน้ ามันพนักงานรับส่ง
หนังสือประจ าเดือนกันยายน 2561 ทะเบียนรถ 1กอ
4323 ชลบุรี

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงค์ทรายทอง               
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

หจก. วงค์ทรายทอง               
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061090030 11/9/2018

277 จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก จ านวน 1
 เคร่ือง

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 25,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 25,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061090001 20/9/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

278 จัดจ้างซ่อมประตูเหล็กม้วนฯ จ านวน 1 ชุด 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพัชญ์ รุ่งเรืองค าแก้ว  ราคาท่ี
เสนอ 6,500.00 บาท

นายณัฐพัชญ์ รุ่งเรืองค าแก้ว  ราคาท่ี
เสนอ 6,500.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061090052 20/9/2018

279 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับกาศขนาด 60,000Btu ห้อง 207 
(เคร่ืองท่ี2ด้านขวา)

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

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             
ราคาท่ีเสนอ 8,560.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200061090048 20/9/2018

280 จัดซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Hard disk) จ านวน 6 ตัว 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 108,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 108,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200061090002 27/9/2018

281 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงแก๊สโซฮอล์ 95 จ านวน 14 ลิตร 
ทะเบียนรถจักรยานยนต์ 1 กพ 2337 ชลบุรี

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061090003 3/9/2018

282 ซ้ือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 20 เล่ม หนังสือพิมพ์มติชน 20 
เล่ม

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061090001 3/9/2018

283 ซ้ือหน่วยความจ าภายนอก 128 GB จ านวน  3อัน ๆละ 
2400 บาท

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061090006 3/9/2018

284 ซ้ือหน่วยความจ าภายนอก 16 GB จ านวน 10 อัน ๆละ 
150 บาท

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061090005 3/9/2018

285 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร70 แกรม จ านวน 50 รีมๆละ 90
 บาท

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061090004 3/9/2018

286 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ กระดาษถ่ายเอกสาร ปากกา แฟ้ม
กระดุม กระดาษการ์ดขาว กระดาษการ์ดสี กายูฮู้ ลวด
เสียบ ฯลฯ

6,470.00 6,470.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร บ.สยามแม็คโคร ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061090009 5/9/2018

287 จ้างถ่ายเอกสารประกอบการบรรยายสี 5,850.00 5,850.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300061090010 5/9/2018
288 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 12 เอ 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061090008 5/9/2018
289 ซ้ือตัวควบคุมการส าเนาแผ่นจ านวน 2 ตัว 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061090012 6/9/2018
290 ซ้ือตัวขยายช่อง USB แบบ 4 ช่อง จ านวน 2 ตัว การ์ด

รีดเดอร์พกพา จ านวน 2 ตัว
2,098.00 2,098.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061090011 6/9/2018

291 ซ้ือสเปรย์ท าความสะอาดคราบกาว 2 กระป๋อง ถ่าน
ชาร์ท  1 แพ็ค ปล๊ักไฟ 3 เมตร 2 อัน ฯลฯ

4,779.00 4,779.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร บ.สยามแม็คโคร ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061090013 6/9/2018

292 ซ้ือตรายาง 2 อัน  เทปใส 6 ม้วน แฟ้ม 2 ห่วง 12 อัน 
กล่องใส่เอกสาร 6 อัน ฯลฯ

1,940.00 1,940.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร บ.สยามแม็คโคร ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300061090014 6/9/2018

293 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มจ านวน 15 เล่ม 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300061090017 7/9/2018
294 จ้างซ่อมมอเตอร์กระจกรถเก๋งทะเบียน กว 2425 ชบ. 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง มีความช านาญ PR1300061090048 12/9/2018

หนา้ 25



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

295 จ้างเปล่ียนอุปกรณ์แอร์รถตู้ทะเบียน นค 7341 ชบ. 32,700.00 32,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง มีความช านาญ PR1300061090062 14/9/2018
296 จ้างเปล่ียนเพลาขับซ้ายขวาและเจียรจานเบรคต้ังศูนย์

ล้อรถเก๋งทะเบียน กว 2425 ชลบุรี
13,050.00 13,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง มีความช านาญ PR1300061090064 17/9/2018

297 จ้างเปล่ียนผ้าเบรคของรถตู้ทะเบียน นค 7341 ชลบุรี 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง มีความช านาญ PR1300061090086 24/9/2018

298 จ้างถ่ายเอกสารแบบประเมินความพึงพอใจ 106.00 106.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ ร้านแสนสุขการยาง มีความช านาญ PR1300061090087 25/9/2018
299 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารวิชาองค์การและการจัดการ 

จ านวน 11 เล่ม
1,540.00         1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี

เสนอ 1,540 บาท
ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง
 1,540 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061090007 4/9/2561

300 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ จ านวน 12 เล่ม

1,200.00         1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 1,200 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง
 1,200 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061090010 4/9/2561

301 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารวิชา องค์การและการจัดการ
 จ านวน 31 เล่ม

3,410.00         3,410.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 3,410 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง
 3,410 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061090006 4/9/2561

302 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน
วิชานโยบายสาธารณะ จ านวน 38 เล่ม

7,220.00         7,220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 7,220 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง
 7,220 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061090008 4/9/2561

303 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน
วิชาการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 9
 เล่ม

900.00           900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 900 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง
 900 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061090009 4/9/2561

304 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารต าราเรียนวิชาปัญหา
สาธารณะและการจัดการความขัดแย้ง จ านวน 14 เล่ม

1,680.00         1,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 1,680 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง
 1,680 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061090030 10/9/2561

305 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมารถรับส่งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก จ านวน 1 คัน

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

นายศิระ พันธุมวนิช/ราคาท่ีจ้าง 
1,000 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061090028 10/9/2561

306 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารต าราเรียนหลักวิชา
นวัตกรรมการบริหาร จ านวน 7 เล่ม

1,540.00         1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 1,540 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง
 1,540 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061090029 10/9/2561

หนา้ 26



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

307 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมารถรับส่งอาจารย์เพ่ือเป็น
คณะกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ จ านวน ๑ คัน

2,700.00         2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายศิระ พันธุมวนิช/ราคาท่ีเสนอ 
2,700 บาท

นายศิระ พันธุมวนิช/ราคาท่ีจ้าง 
2,700 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061090031 11/9/2561

308 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน
วิชานโยบายสาธารณะ จ านวน 11 เล่ม

1,210.00         1,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 1,210 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง
 1,210 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061090034 13/9/2561

309 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุส านักงานประจ าเดือนกันยายน 
2561

28,714.05       28,714.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
ราคาท่ีเสนอ 28,714.05 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
ราคาท่ีซ้ือ28,714.05 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061090033 13/9/2561

310 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือกระดาษช าระ จ านวน ๒๐ ลัง 19,046.00       19,046.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊ดว๊านซ์ ไฮยีน เซ็นเตอร์ 
จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 19,046 บาท

บริษัท แอ๊ดว๊านซ์ ไฮยีน เซ็นเตอร์ 
จ ากัด/ราคาท่ีซ้ือ 19,046 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061090046 20/9/2561

311 ขออนุมัติเบิกค่ากระดาษถ่ายเอกสาร จ านวน ๕๐ แพ็ค 26,250.00       26,250.00 เฉพาะเจาะจง ธงกิจ พาณิชย์/ราคาท่ีเสนอ 26,250
 บาท

ธงกิจ พาณิชย์/ราคาท่ีซ้ือ 26,250 
บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061090054 24/9/2561

312 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศช้ัน 3 ห้องคอมพิวเตอร์

21,800.00       21,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนทร์ แสงเดือน/ราคาท่ีเสนอ
 21,800 บาท

นายชานนทร์ แสงเดือน/ราคาท่ีจ้าง 
21,800 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500061090052 24/9/2561

313 ขออนุมัติน้ ามันรถตู้ปรับอากาศ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม2016 จ ากัด และ 
บริษัท ชลสิน ปิโตรเลียม จ ากัด

บริษัท ปิโตรเลียม2016 จ ากัด และ 
บริษัท ชลสิน ปิโตรเลียม จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061090004 3/9/2018

314 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061090001 3/9/2018

315 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันและหนังสือพิมพ์ 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร และ ห้างหุ้นส่วน ธิดา
มหานคร จ ากัด

ร้านเกษากร และ ห้างหุ้นส่วน ธิดา
มหานคร จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061090003 3/9/2018

316 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษา เคร่ืองปรับอากาศ 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061090024 7/9/2018

หนา้ 27



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

317 ขออนุมัติช้ืออุปกรณ์และแผนท่ีประกอบเคร่ืองมือฝึก
จ าลองการเดินเรือ

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซลคอมม์ มารีน เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท เซลคอมม์ มารีน เซอร์วิส 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061090002 10/9/2018

318 ขออนุมัติช้ือน้ ามันรถตู้คณะฯ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม2016 จ ากัด และ 
บริษัท ชลสิน ปิโตรเลียม จ ากัด

บริษัท ปิโตรเลียม2016 จ ากัด และ 
บริษัท ชลสิน ปิโตรเลียม จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061090037 10/9/2018

319 ขออนุมัติช้ือชุดสูทส าหรับผู้บริหาร 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง Frank นางสาวณ๕ฎฐ์ธิดา จิรรุณย
ภาคย์

Frank นางสาวณ๕ฎฐ์ธิดา จิรรุณย
ภาคย์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061090042 12/9/2018

320 ขออนุมัติช่อมแชมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ห้อง
 102

4,350.00 4,350.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061090055 17/9/2018

321 ขออนุมัติซ่อมระบบไฟฟ้าและเปล่ียนสวิตช์ไฟฟ้า
ห้องสมุด301ตึกใหม่

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061090057 17/9/2018

322 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์แยกสัญญาHDMI 2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061090058 17/9/2018

323 ช่อมแชมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ ห้องสมุด 
301 ตึกใหม่

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061090056 17/9/2018

324 ขออนุมัติโครงการปรับปรุงอาคารคณะโลจิสติกส์ (อาคาร
เก่าช้ัน 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

1,220,000.00 1,220,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอต่ าสุด

PO1600061090003 18/9/2018

325 -ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 4 รายการเพ่ือใช้ในส านักงาน
คณะโลจิสติกส์

3,181.60 3,181.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061090078 19/9/2018

326 ขออนุมัติช้ือวัสดุจ านวน 14 รายการเพ่ือใช้ในส านักงาน
คณะโลิสติกส์

15,041.89 15,041.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061090077 19/9/2018

หนา้ 28



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

327 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061090079 19/9/2018

328 ขออนุมัติซ้ือคอมพิวเตอร์ All in one 92,000.00 92,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061090100 25/9/2018

329 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061090101 25/9/2018

330 ขออนุมัติซ้ือขาต้ังทีวี 71,690.00 71,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิวเทค แอลอีดี (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท วิวเทค แอลอีดี (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061090102 26/9/2018

331 ขออนุมัติซ้ือเก้าอ้ี 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท SD เฟอร์นิเจอร์ บริษัท SD เฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061090111 26/9/2018

332 ขออนุมัติซ้ือโต๊ะ 17,900.00 17,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท SD เฟอร์นิเจอร์ บริษัท SD เฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600061090104 26/9/2018

333 ขออนุมัติซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart Tv 103,920.00 103,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1600061090007 27/9/2018

334 ขออนุมัติเสนอซ้ือดอกกุหลาบ พวงมาลัย และดอกไม้
ถวายพระ

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061090004 5/9/2018

335 ขออนุมัติเสนอจ้างพิมพ์เกียรติบัตรพร้อมซอง และกรอบ
ใส่เกียรติบัตร

4,320.00 4,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061090006 5/9/2018

336 ขออนุมัติเสนอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 9,052.00 9,052.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061090003 5/9/2018

หนา้ 29



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

337 ขออนุมัติเสนอจ้างท าโล่รางวัล 50,600.00 50,600.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061090007 5/9/2018

338 ขออนุมัติเสนอจ้างท าป้ายไวนิล 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061090005 5/9/2018

339 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มงานนิพนธ์ ปกสีเขียว สีแดง 
และสีน้ าเงิน

17,280.00 17,280.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061090021 8/9/2018

340 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มปกแข็ง
วิทยานิพนธ์

24,482.00 24,482.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061090020 8/9/2018

341 ขออนุมัติเสนอซ้ือหนังสือเรียน 54,240.00 54,240.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061090025 10/9/2018

342 ขออนุมัติเสนอซ้ือพวงมาลัยเล็ก 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061090031 11/9/2018

343 ขออนุมัติเสนอซ้ือของท่ีระลึก 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไทยเบญจรงค์ ร้านไทยเบญจรงค์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061090029 11/9/2018

344 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 15,400.00 15,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ  ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061090028 11/9/2018

345 ขออนุมัติเสนอซ้ือหนังสือเรียน 50,321.00 50,321.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061090026 11/9/2018

346 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสาร 26,489.95 26,489.95 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061090027 11/9/2018

หนา้ 30



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

347 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1,474.50 1,474.50 เฉพาะเจาะจง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061090051 19/9/2018

348 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม 1,703.20 1,703.20 เฉพาะเจาะจง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061090050 19/9/2018

349 ขออนุมัติเสนอซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 2,245.02 2,245.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061090053 20/9/2018

350 ขออนุมัติเสนอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 4,478.08 4,478.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061090054 20/9/2018

351 ขออนุมัติเสนอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 6,829.20 6,829.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061090055 20/9/2018

352 ขออนุมัติเสนอซ้ือถ่านอัลคาไลน์ 2,808.00 2,808.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061090062 21/9/2018

353 ขออนุมัติเสนอซ้ือกระดาษช าระ 9,809.98 9,809.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700061090075 25/9/2018

354 ขออนุมัติเสนอจ้างแปลรายงานการประเมินตนเอง 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริประภา ศักดากัมปนาท นางสาวศิริประภา ศักดากัมปนาท เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700061090001   
                       
PR1700061090109

28/9/2018  
                 
   
28/9/2018

355 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 9/2561 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061090011 3/9/2018

356 ขออนุมัติซ้ือแฟ้มซอง A4  (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมเป็นผู้น าออกก าลังกาย)

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 720 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 720 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061090013 4/9/2018

หนา้ 31



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

357 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการกิจกรรมเปิด
โลกทัศน์การเป็นนักส่ือสารมวลชน)(รถตู้)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
3,000 บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061090037 7/9/2018

358 ขออนุมัติซ้ือกระดาษช าระ 14,766.00 14,766.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด/เสนอราคา 14,766 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด/เสนอราคา 14,766 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800061090002 7/9/2018

359 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการกิจกรรมเปิด
โลกทัศน์การเป็นนักส่ือสารมวลชน)(รถบัส)

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง หุ้นส่วนจ ากัดชิตวิเศษทัวร์ /เสนอ
ราคา 12,000 บาท

หุ้นส่วนจ ากัดชิตวิเศษทัวร์ /เสนอ
ราคา 12,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800061090001 7/9/2018

360 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก (กรอบรูปตรามหาวิทยาลัย
บูรพา) (โครงการเผยแพร่และอนุรักษ์มวยไทย)

1,920.00 1,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/
เสนอราคา 1,920 บาท

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/
เสนอราคา 1,920 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061090046 10/9/2018

361 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการเผยแพร่และ
อนุรักษ์มวยไทย)

10,900.00 10,900.00 เฉพาะเจาะจง อีลิทส์ ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต/
เสนอราคา 10,900 บาท

อีลิทส์ ทัวร์ แอนด์ ทรานสปอร์ต/
เสนอราคา 10,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800061090003 10/9/2018

362 ขออนุมัติซ้ือเป้าล่อต่อย(โครงการเผยแพร่และอนุรักษ์
มวยไทย)

4,880.00 4,880.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธนัญชล เตาะเจริญสุข/เสนอ
ราคา 4,880 บาท

นางสาวธนัญชล เตาะเจริญสุข/เสนอ
ราคา 4,880 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061090047 10/9/2018

363 ขออนุมัติจ้างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ (โครงการ
เผยแพร่และอนุรักษ์มวยไทย)

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน PP Sing Maker & Solution/
เสนอราคา 4,800 บาท

ร้าน PP Sing Maker & Solution/
เสนอราคา 4,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061090045 10/9/2018

364 ขออนุมัติซ้ือกระดาษ A4 42,265.00 42,265.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี
 จ ากัด/เสนอราคา 42,265 บาท

บริษัท ด๊ับเบ้ิล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี
 จ ากัด/เสนอราคา 42,265 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800061090004 11/9/2018

365 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตนอกช้ันเรียน)

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด เรืองสุขศรี/เสนอราคา 
7,500 บาท

นายสมคิด เรืองสุขศรี/เสนอราคา 
7,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061090059 12/9/2018

366 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 89,700.00 89,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 89,700 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 89,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800061090005 13/9/2018

หนา้ 32



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

367 ขออนุมัติซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ (เคร่ืองส่วนตัวอาจารย์) 39,550.00 39,550.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
39,550 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
39,550 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800061090006 14/9/2018

368 ขออนุมัติซ้ือพวงหรีด (มารดาของนายประกิต หงษ์แสน
ยาธรรม)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแหลมทอง พวงหรีด/เสนอราคา 
1,000 บาท

ร้านแหลมทอง พวงหรีด/เสนอราคา 
1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061090087 19/9/2018

369 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกแก่ผู้เกษีญณอายุราชการ 24,500.00 24,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน TITLE SHOP/เสนอราคา 
24,500 บาท

ร้าน TITLE SHOP/เสนอราคา 
24,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800061090007 19/9/2018

370 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 630.00 630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 630 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 630 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061090094 24/9/2018

371 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบกลางภาคต้น ปี
การศึกษา 2561

1,440.90 1,440.90 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
1,440.90 บาท

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
1,440.90 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061090093 24/9/2018

372 ขออนุมัติจัดซ้ือถุงขยะด าและน้ ายาล้างจาน 1,890.00 1,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/เสนอราคา 1,890 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/เสนอราคา 1,890 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800061090107 25/9/2018

373 ขออนุมัติซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ 29,500.00 29,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
29,500 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
29,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800061090008 26/9/2018

374 ขออนุมัติซ้ือตู้ล็อคเกอร์เก็บเอกสาร 12 ช่อง จ านวน 2 ตู้
 เพ่ือใช้จัดเตรียมห้องพักส าหรับนักศึกษาปริญญาโท 
คณะเทคโนโลยีทางทะเล

14,800.00 14,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี บริษัท เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท จันทบุรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061070057 1/9/2018

375 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองขยายเสียงอเนกประสงค์ไร้สาย 
จ านวน 1 เคร่ือง เพ่ือใช้จัดเตรียมห้องพักส าหรับ
นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีทางทะเล

3,950.00 3,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกบุ๊คเซ็นเตอร์ ร้านเอกบุ๊คเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061070055 1/9/2018

376 ขออนุมัติจ้างดูแลท าความสะอาดห้องพักรับรองคณบดี 
ส าหรับรองรองวิทยากรของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061080028 1/9/2018

หนา้ 33



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

377 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 29- 30 สิงหาคม 
2561 เพ่ือรับ-ส่งกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับส่วนงาน

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย์ อัฒโน นายไพวัลย์ อัฒโน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061080039 3/9/2018

378 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 30 
สิงหาคม 2561 เพ่ือส่งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีทางทะเล ประจ าปี
การศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี และ
บ้านพัก จ.กรุงเทพฯ

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

PR2100061080046 3/9/2018

379 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศวันท่ี 6 
กันยายน 2561 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมประชุมรับฟัง
และแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการออกกฎกระทรวง
ก าหนดกิจการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าโดยใช้ความเค็ม ฯลฯ

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

PR2100061090005 5/9/2018

380 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศวันท่ี 13 
กันยายน 2561 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมมา
ด าเนินการสอบปัญหาพิเศษนิสิตคณะเทคโนโลยีทาง
ทะเล (ดร.จันทร์จรัส วัฒนโชติ) ณ สถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล

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

PR2100061090032 11/9/2018

381 ขออนุมัติซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือใช้
ในการเก็บข้อมูลภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์

2,790.00 2,790.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส คลินิก คอม โดย เนส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100061090058 14/9/2018

382 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 19 
ก.ย.2561 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมงานแสดง
นิทรรศการ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

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

PR2100061090060 18/9/2018

383 ขออนุมัติจ้างติดต้ังกระดานกระจกพร้อมติดต้ัง จ านวน 1
 ชุด เพ่ือใช้ในการประชุมวางแผนการด าเนินงานของ
บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนาภัทรอลูมิเนียม ร้านธนาภัทรอลูมิเนียม ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061080041 1/9/2018

หนา้ 34



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

384 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับอาจารย์น่ังท างานประจ าห้องพักอาจารย์

46,500.00 46,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟอร์นิเจอร์ เอาท์
เล็ท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟอร์นิเจอร์ เอาท์
เล็ท

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061080022 1/9/2018

385 ขออนุมัติซ้ือฟิวเจอร์บอร์ด ขนาดใหญ่  จ านวน 10 แผ่น 
เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์สาขาบริหารธุรกิจ ในการจัด
งานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย วิทยาเขต
จันทบุรี

320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทแฟมิล่ีดีพาร์ทเม้นท์สโตร์จ ากัด บริษัทแฟมิล่ีดีพาร์ทเม้นท์สโตร์จ ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061080098 1/9/2018

386 ขออนุมัติจ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 42 เคร่ือง 
เพ่ือล้างเคร่ืองปรับอากาศประจ าห้องพักอาจารย์ ของ
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ นายรุ่งโรจน์ หวังศิริ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061080034 1/9/2018

387 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารจ านวน 1 โครงการ เพ่ือใช้ใน
การจัดโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ ITPE ปี
การศึกษา 2561

360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061080090 1/9/2018

388 ขออนุมัติจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์สาขา เพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ของสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ในการจัด
งานท้ังในและนอกมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิงค์๒๕๕๔ ร้านอิงค์๒๕๕๕ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061080086 1/9/2018

389 ขออนุมัติจ้างท านามบัตร จ านวน 200 ใบ เพ่ือจ้างท า
นามบัตรส าหรับผู้ด ารงด าแหน่งหัวหน้าส่วนงาน ส าหรับ
เป็นช่องทางการติดต่อประสานงานเร่ืองต่างๆ กับบุคคล
ส่วนภายนอกมหาวิทยาลัย

642.00 642.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นฉบับ จ ากัด ร้านต้นฉบับ จ ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061080083 1/9/2018

390 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกส าหรับคณะแลกเปล่ียน จ านวน
 1 โครงการ เพ่ือใช้ในโครงการแลกเปล่ียนภาษาและ
วัฒนธรรมและกับมหาวิทยาลัยคุณหมิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฆสิตวิทยา, ร้านเจริญยนต์การ
ไฟฟ้า และบริษัท สยาม
โกลบบอลเฮาส์ จ ากัด (มหาชน)

ร้านโฆสิตวิทยา, ร้านเจริญยนต์การ
ไฟฟ้า และบริษัท สยามโกลบบอล
เฮาส์ จ ากัด (มหาชน)

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061090001 3/9/2018

391 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกส าหรับหน่วยงานท่ีไปเย่ียมชม 
จ านวน 1 โครงการ เพ่ือใช้ในโครงการแลกเปล่ียนภาษา
และวัฒนธรรมและกับมหาวิทยาลัยคุณหมิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061090002 3/9/2018

หนา้ 35



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

392 ขออนุมัติค่าวัสดุประกอบโครงการ จ านวน 1 โครงการ 
เพ่ือใช้ในโครงการแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมและ
กับมหาวิทยาลัยคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีซี สแกน ร้าน พีซี สแกน ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061090003 3/9/2018

393 ขออนุมัติจ้างท าพระบรมฉายาลักษณ์ จ านวน 3 รายการ
 เพ่ือติดต้ังในห้องประชุม s204

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชาญชัยกรอบรูป ร้านชาญชัยกรอบรูป ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061080043 3/9/2018

394 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 20 กันยายน 2561  
เพ่ือใช้ในการจัดโครงการให้ความรู้เพ่ือการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061090005 4/9/2018

395 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกจ านวน 1 โครงการ เพ่ือใช้ใน
การจัดโครงการให้ความรู้เพ่ือการศึกษาต่อต่างประเทศ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061090004 4/9/2018

396 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการ เพ่ือใช้ในโครงการ
ท าบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์

5,010.00 5,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโครจ ากัด,ร้านข้าว
แกงนายพงษ์พันธ์ สุทิพร ,นางสาวนง
ลักษณ์ เจริญผล,ร้านโชคชัยพานิช
และร้านเจ้อ้อยสังฆภัณฑ์สาขาตลาด
ซุ้ย

บริษัทสยามแม็คโครจ ากัด,ร้านข้าว
แกงนายพงษ์พันธ์ สุทิพร ,นางสาวนง
ลักษณ์ เจริญผล,ร้านโชคชัยพานิช
และร้านเจ้อ้อยสังฆภัณฑ์สาขาตลาด
ซุ้ย

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061090012 5/9/2018

397 ขออนุมัติเช่ารถส าหรับบรรทุกส่ิงของและรับส่งพระสงฆ์ 
เพ่ือใช้ในโครงการท าบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรวัฒน์ พัวสุวรรณ นายจิรวัฒน์ พัวสุวรรณ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061090015 5/9/2018

398 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 19 
 กันยายน 2561 เพ่ือรับ-ส่งกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

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

PR2200061090016 5/9/2018

399 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 19 
 กันยายน 2561 เพ่ือรับ-ส่งกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา ชินสมบูรณ์ นายสุริยา ชินสมบูรณ์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061090017 5/9/2018

หนา้ 36



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

400 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 20 
 กันยายน 2561 เพ่ือรับ-ส่งกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560

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

PR2200061090018 5/9/2018

401 ขออนุมัติจ้างท าเอกสารประชาสัมพันธ์ ป้าย และ
อุปกรณ์  เพ่ือใช้ในโครงการท าบุญวันคล้ายวันสถาปนา
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิงค์ ๒๕๕๔และร้านพิทยา ก๊อป
ป้ีเซ็นเตอร์

ร้านอิงค์ ๒๕๕๔และร้านพิทยา ก๊อป
ป้ีเซ็นเตอร์

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061090014 5/9/2018

402 ขออนุมัติซ้ือชุดสังฆทานถวายพระสงฆ์ เพ่ือใช้ใน
โครงการท าบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้ังเจียมหลี ร้านต้ังเจียมหลี ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061090013 5/9/2018

403 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 7-8 กันยายน 2561 
เพ่ือรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ไปหารือ
งานของส านักพัฒนานวตกรรมเก่ียวกับการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษา ฯลฯ

4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061090028 6/9/2018

404 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี  10 กันยายน 2561 
เพ่ือรับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ไปเข้า
ร่วมการสัมมนา เร่ืองกระตุกต่อมเทคโนฯ รับมือดิจิทอ
ลพลิกโฉม (Digtal Disruption and Transformation) 
 ฯลฯ

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061090029 6/9/2018

405 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบการจัดนิทรรศการ เพ่ือ
น ามาใช้ในการจัดนิทรรศการออกบูทในงาน Digital 
Thailand Big Bang 2018

4,608.00 4,608.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฆสิตวิทยา, ร้านเจริญยนต์การ
ไฟฟ้า และบริษัท สยามโกลบอลเฮาส์
 จ ากัด (มหาชน) จ ากัด

ร้านโฆสิตวิทยา, ร้านเจริญยนต์การ
ไฟฟ้า และบริษัท สยามโกลบอลเฮาส์
 จ ากัด (มหาชน) จ ากัด

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061090057 9/9/2018

406 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการ เพ่ือใช้ในโครงการส่ง
ก าลังใจจากบูรพาจันสู่ทหารชายแดน วันท่ี 13-14 
กันยายน 2561

2,437.00 2,437.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิค มาร์ต และร้านไอปร้ินท์ ร้านออฟฟิค มาร์ต และร้านไอปร้ินท์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061090058 9/9/2018

407 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 13 กันยายน 2561 
เพ่ือรับ-ส่งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

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

PR2200061090062 11/9/2018

หนา้ 37



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

408 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการ เพ่ือใช้ในการตกแต่ง
สถานท่ีโครงการเสวนาประสบการณ์แลกเปล่ียนภาษา
และวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยบูรพา ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน คร้ังท่ี 2

675.00 675.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวายท่ีเค ร้านวายท่ีเค ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061090066 12/9/2018

409 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 14 
กันยายน 2561 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมหารือและลง
นามอนุสิทธิบัตรกับบริษัท GC Polytechg ฯลฯ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061090080 13/9/2018

410 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือมอบให้กับวิทยากรท่ีมา
บรรยายโครงการพิเศษด้านการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน 
EBC sustainable tourism

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทรโภชนา(สาขามหาราช) ร้านจันทรโภชนา(สาขามหาราช) ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061090083 14/9/2018

411 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 2 ป้าย เพ่ือน ามาใช้
ในการจัดนิทรรศการออกบูทในงาน Digital Thailand 
Big Bang 2018

440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิระเมธ โรงพิมพ์จิระเมธ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061090085 17/9/2018

412 ขออนุมัติซ้ือแผ่นยางส าหรับปูพ้ืน พ้ืน จ านวน 1 รายการ
 เพ่ือน ามาใช้ในการจัดนิทรรศการออกบูทในงาน Digital
 Thailand Big Bang 2018

16,692.00 16,692.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์)จ ากัดมหาชน บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์)จ ากัดมหาชน ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061090084 17/9/2018

413 ขออนุมัติค่าเช่าเต๊นท์ เพ่ือใช้ในโครงการสืบสาน
วัฒนธรรมข้าวไทย คร้ังท่ี 8

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายมนัส บรรจง นายมนัส บรรจง ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061090109 25/9/2018

414 ขออนุมัติค่าจ้างท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือ
ใช้ในโครงการสืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย คร้ังท่ี 8

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอปร๊ินท์ ร้านไอปร๊ินท์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061090108 25/9/2018

415 ขออนุมัติค่าจัดท ารายงาน จ านวน 1 โครงการ เพ่ือใช้ใน
โครงการสืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย คร้ังท่ี 8

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยาก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยาก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061090110 25/9/2018

416 ขออนุมัติจ้างเหมาเพาะกล้าข้าว เพ่ือใช้ในโครงการสืบ
สานวัฒนธรรมข้าวไทย คร้ังท่ี 8

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวาสนา ตันฮ า นางวาสนา ตันฮ า ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061090107 25/9/2018

หนา้ 38



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

417 ขออนุมัติซ้ือวัสดุในการจัดโครงการ เพ่ือใช้ในโครงการ
สืบสานวัฒนธรรมข้าวไทย คร้ังท่ี 8

12,950.00 12,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภูวดลการเกษตร,บจก.บ๊ิกซี
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์,บจก.แม็คโคร, 
บจก.เจียมสมาน,บจก.ฮาร์ดแวร์เฮาส์
,บจก.เอกชัยดิสทริบิวช่ันซิสเต็ม

หจก.ภูวดลการเกษตร,บจก.บ๊ิกซี
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์,บจก.แม็คโคร, 
บจก.เจียมสมาน,บจก.ฮาร์ดแวร์เฮาส์
,บจก.เอกชัยดิสทริบิวช่ันซิสเต็ม

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200061090095 25/9/2018

418 ขอความเห็นชอบซ้ือตู้โชว์กระจกจ านวน 10 ตัว เพ่ือใช้
ในการจัดแสดงผลงานของนิสิตและคณะอัญมณี

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์  จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061060046 1/9/2018

419 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์ส านักงานเพ่ือน ามาใช้ใน
โครงการ Innovation Hibs เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

30,495.00 30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรตติงไทย จ ากัด บริษัท เกรตติงไทย จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061080041 1/9/2018

420 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์ส านักงานเพ่ือน ามาใช้ใน
โครงการ Innovation Hibs เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

56,222.00 56,222.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด, บริษัท ซี
โอแอล จ ากัด (มหาชน),บริษัท ยูโร
ป้า ฮาร์ดแวร์ กรุ๊ป จ ากัด และร้านอ
กาลิโก

บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด, บริษัท ซี
โอแอล จ ากัด (มหาชน),บริษัท ยูโร
ป้า ฮาร์ดแวร์ กรุ๊ป จ ากัด และร้านอ
กาลิโก 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061080040 1/9/2018

421 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์ส านักงานเพ่ือน ามาใช้ใน
โครงการ Innovation Hibs เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

56,484.00 56,484.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอกาลิโก, ร้านโฆสิตวิทยา, บริษัท
 ต้นฉบับ จ ากัด ,บริษัท อครีลิคเมค
เกอร์ แอนด์  ดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด , 
บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด และนาย
วิชัย จันทร์โรจน์วานิช

ร้านอกาลิโก,ร้านโฆสิตวิทยา,บริษัท 
ต้นฉบับ จ ากัด,บริษัท อครีลิคเมค
เกอร์ แอนด์  ดีไซน์ กรุ๊ป จ ากัด , 
บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด และนาย
วิชัย จันทร์โรจน์วานิช

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061080038 1/9/2018

422 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์ส านักงานเพ่ือน ามาใช้ใน
โครงการ Innovation Hibs เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

16,799.00 16,799.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีเอส เทรดด้ิง สตีล จ ากัด บริษัท วีเอส เทรดด้ิง สตีล จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061080039 3/9/2018

หนา้ 39



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

423 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส าหรับการเรียนการสอนจ านวน 9 
รายการ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนประกอบรายวิชา 
18230259 ,วิชาการตกแต่งพ้ืนผิวโลหะ และรายวิชา 
181307 วิชากรรมวิธีตกแต่งผิวเคร่ืองประดับ

12,247.22 12,247.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิศิรินทร์ จ ากัด บริษัท วิศิรินทร์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061080052 3/9/2018

424 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจัดกิจกรรมโครงการ ส าหรับจัดโครงการ
  Bangkok Gems and Jewelry Fair คร้ังท่ี 62 ''

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอกาลิโก ร้านอกาลิโก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061090002 4/9/2018

425 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 9 กันยายน 2561 
เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์และนิสิตดูงาน ณ ตลาดพลอย ชุมชน
ริมน้ าจันทบุรี อ.แหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์ วงค์แก้ว นายภานุวัฒน์ วงค์แก้ว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061090017 7/9/2018

426 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดโครงการแต้มสี
เติมสรรค์

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานติมา อ่อนพฤกษ์ภูมิ นางสาวกานติมา อ่อนพฤกษ์ภูมิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061090024 9/9/2018

427 ขออนุมัติซ้ือชุดถวายสังฆทาน จ านวน 12 ชุด เพ่ือใช้ใน
โครงการท าบุญคณะอัญมณี

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟ้าเฟือง ร้านฟ้าเฟือง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061090025 10/9/2018

428 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 20 กันยายน 2561 
เพ่ือรับส่งอาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการ จิตสว่าง
สร้างปัญญา ประจ าปีการศึกษา 2561

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์  ทรงอยู่ นายไพโรจน์  ทรงอยู่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061090028 12/9/2018

429 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอประกอบโครงการ จ านวน 1 โครงการ 
เพ่ือใช้ในโครงการ จิตสว่างสร้างปัญญา ประจ าปี
การศึกษา 2561

18,080.00 18,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขา
จันทบุรี), ร้านเขย พรสุดาพันธ์ไม้ (ตัง
เส็ง), ร้านโฆสิตวิทยา, ร้านพรสุดา
พันธ์ุไม้, ร้านเนียมพันธืไม้ และร้าน 
Shutterider 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขา
จันทบุรี), ร้านเขย พรสุดาพันธ์ไม้ (ตัง
เส็ง), ร้านโฆสิตวิทยา, ร้านพรสุดา
พันธ์ุไม้, ร้านเนียมพันธืไม้ และร้าน 
Shutterider 

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061090029 12/9/2018

หนา้ 40



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

430 ขออนุมัติซ้ือกระเช้าของท่ีระลึก จ านวน 1 โครงการ เพ่ือ
เป็นของท่ีระลึกขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท 
คริสต้ีเจมส์ จ ากัด กรุงเทพฯ และ สถาบันวิจัยซิน
โคาตรอน (องค์การมหาชน) จังหวัดนครราชสีมา

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300061090036 20/9/2018

431 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 
กช 637 เพ่ือใช้ในการเดินทางปฏิบัติงานราชการของ
คณะการจัดการและการท่องเท่ียว

110.00 110.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061090002 3/9/2018

432 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าม่าน เพ่ือใช้
ส าหรับห้องพักรับรองของคณะฯ (ห้อง 106)

640.00 640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลุงเภาซักอบรีด ร้านลุงเภาซักอบรีด มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061090001 3/9/2018

433 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน เพ่ือใช้ในการเดินทางพานิสิตไปศึกษาดูงาน
โครงการดูงานภาพรวมอุตสาหกรรมท่ีพัก (พัทยา-A La 
Carte/Buffet) 20ก.ย.61

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรณชัย ม่ันคงพีรเดช นายกรณชัย ม่ันคงพีรเดช มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061090006 5/9/2018

434 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ชุดเคร่ืองนอน เพ่ือ
ใช้ส าหรับห้องพักรับรองของคณะฯ 2 ห้อง 106, 107 
อาคารมีชัย ฤชุพันธ์

230.00 230.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลุงเภาซักอบรีด ร้านลุงเภาซักอบรีด มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061090041 10/9/2018

435 ขออนุมัติค่าของท่ีระลึก(แก้วน้ าลายขอบมีโลโก้กล่อง
กระดาษ) เพ่ือมอบเป็นของท่ีระลึกให้กับคณาจารย์และ
บุคลากร ในงานเกษียณอายุราชการ/การปฏิบัติงาน 
ประจ าปี พ.ศ. 2561(งานเกียรติภูมิแห่งบูรพา 2561 / 
26ก.ย.61)

19,350.00 19,350.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. อุไร แตงเอ่ียม น.ส. อุไร แตงเอ่ียม มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061090049 11/9/2018

436 ขออนุมัติจ้างเหมาติดต้ังผนังซับเสียงห้อง 105A-D 
จ านวน 1ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการ
และการท่องเท่ียว

1,080,000.00 1,080,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท สิทธิชัยเอนจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท สิทธิชัยเอนจิเนียร่ิง จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรง และเป็นผู้
เสนอราคารายเดียว

PO2400061090001 11/9/2018

437 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร 3 เคร่ือง ช้ัน 9 เพ่ือใช้ในงาน
ส านักงาน/งานจัดการเรียนการสอน และพิมพ์เอกสาร
งานวิชาการของคณาจารย์

4,219.87 4,219.87 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061090046 11/9/2018

หนา้ 41



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

438 ขออนุมัติค่าวัสดุอบรม จ านวน 10 รายการ (กระดาษ, 
แฟ้ม, ถุง, กล่อง, กรรไกร, เคร่ืองติดมุมกระดาษ) เพ่ือใช้
เป็นวัสดุในการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน และต่อยอดผลิตภัณฑ์ฯ (14ก.ย.61)

1,496.00 1,496.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400061090051 12/9/2018

439 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 
คัน เพ่ือใช้ในการเดินทางของอาจารย์ไปนิเทศงานสหกิจ
ศึกษา

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

PR2400061090050 12/9/2018

440 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการ
จัดอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน และต่อยอดผลิตภัณฑ์ฯ (14ก.ย.61)

1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061090053 12/9/2018

441 ขออนุมัติค่าซ่อมแซม และบ ารุงรักษารถยนต์ (รถตู้) 
ทะเบียน ฮท 107 กทม. (ปะยางรถ) เพ่ือซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษารถยนต์ ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานราชการ
ของคณะฯ

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061090064 14/9/2018

442 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ชุดเคร่ืองนอน เพ่ือ
ใช้ส าหรับห้องพักรับรองของคณะฯ (106, 107) อาคาร
มีชัย ฤชุพันธ์

320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลุงเภาซักอบรีด ร้านลุงเภาซักอบรีด มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061090063 14/9/2018

443 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 
คัน เพ่ือใช้ในการเดินทางรับ-ส่ง อาจารย์ไปนิเทศงานสห
กิจศึกษา

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061090067 18/9/2018

444 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์
ของคณะฯ ทะเบียน 1 กช 637 ชบ. (เปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ือง) เพ่ือบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ของคณะฯ 
(รถราชการ)

140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชรินทร์ หาดวอน ร้านชรินทร์ หาดวอน มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400061090078 20/9/2018

445 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศเดิน
ทางเข้าร่วมโครงการไหว้ครูและต่อเทียนภูมิปัญญา วันท่ี
 6 กันยายน 2561

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล / เสนอราคา   20, 000บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล / เสนอราคา   20, 000บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO2700061090001 3/9/2018

หนา้ 42



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

446 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าในศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทย ฯ เดือนกันยายน 2561

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

นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอราคา 
4,694 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061090004 3/9/2018

447 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเชอร์วิส/ ร้าน
LEEDA COPY/ร้านธีรเดช/เสนอ
ราคา 6,700 บาท

ร้านพร้อมพรรณเชอร์วิส/ ร้าน
LEEDA COPY เสนอราคา 5,201.20
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061090003 3/9/2018

448 ขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันรถรับส่งเอกสาร เดือนกันยายน 
2561

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 
บาท

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061090001 3/9/2018

449 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 532.59 532.59 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ. (Top 
Supermarket)     / เสนอราคา 
532.59 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ. (Top 
Supermarket)     / เสนอราคา 
532.59 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061090023 12/9/2018

450 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  / 
เสนอราคา 3,000บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  / 
เสนอราคา 3,000บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061090025 13/9/2018

451 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือชุดท าบุญตักบาตรในงานวันคล้าย
วันสถาปนาส านักคอมพิวเตอร์ วันท่ี 14 กันยายน 2561

567.00 567.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด   / เสนอราคา  567 บาท

ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด   / เสนอราคา  567 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061090026 13/9/2018

452 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้า 1,872.50 1,872.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด   / 
เสนอราคา 1,872.50 บาท

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด   / 
เสนอราคา 1,872.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700061090030 18/9/2018

453 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าได้มาตรฐาน เครดิตได้ 
ราคามาตรฐาน

PR2800061090002 4/9/2018

454 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาปรับแต่งพ้ืนท่ี
บริเวณหลังตึกวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร

15,400.00 15,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสัญชัย เกษสกุล นายสัญชัย เกษสกุล บริการดี มีอุปกรณ์พร้อม รวดเร็ว
 ราคาต่ าสุด

PR2800061090010 6/9/2018

455 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาปรับแต่งพ้ืนท่ี
บริเวณหน้าตึกวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสัญชัย เกษสกุล นายสัญชัย เกษสกุล บริการดี มีอุปกรณ์พร้อม รวดเร็ว
 ราคาต่ าสุด

PR2800061090009 6/9/2018

456 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดีุ ส าหรับการเตรียมการ
เรียนการสอนต่างๆ ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร

10,892.60 10,892.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แซค ซายน์ เอ็นจ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แซค ซายน์ เอ็นจ์ สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061090015 11/9/2018

หนา้ 43



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

457 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ เพ่ือใช้ในการเรียน
การสอนรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพพืช 76235159

642.00 642.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดสดวัฒนานคร ตลาดสดวัฒนานคร สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061090014 11/9/2018

458 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดีุ ส าหรับการเตรียมการ
เรียนการสอนต่างๆ ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร

9,197.72 9,197.72 เฉพาะเจาะจง ร้านวิโรฒวิทยาภัณฑ์ ร้านวิโรฒวิทยาภัณฑ์ สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061090016 11/9/2018

459 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ เพ่ือใช้ส าหรับการ
เรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพพืช 76235159

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิโรฒวิทยาภัณฑ์ ร้านวิโรฒวิทยาภัณฑ์ สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061090013 11/9/2018

460 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ(กล่องเอกสาร) จ าวน
วน 1 ชุด

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีเรือนเคร่ืองเขียน ร้าน ศรีเรือนเคร่ืองเขียน สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061090026 18/9/2018

461 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ-กระดาษ A4 จ านวน
 40 กล่อง

24,400.00 24,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีเรือนเคร่ืองเขียน ร้าน ศรีเรือนเคร่ืองเขียน สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061090019 18/9/2018

462 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุนวิจัย เร่ือง การผลิต
โปรตีนเซลล์เดียวจากกากมันส าปะหลังฯ งวดท่ี 3 - นาย
เอกรัฐ ค าเจริญ

36,000.00 36,000.00 ตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-market)

นายเอกรัฐ ค าเจริญ นายเอกรัฐ ค าเจริญ PR2800061090032 18/9/2018

463 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ ส าหรับการเตรียมการ
เรียนการสอน ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร

18,600.00 18,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น ไฮเทค
 เคมีคอล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น ไฮเทค
 เคมีคอล

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061090037 18/9/2018

464 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 1,844.50 1,844.50 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าได้มาตรฐาน เครดิตได้ 
ราคามาตรฐาน

PR2800061090045 26/9/2018

465 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ(กล่องใส่เอกสาร) 
จ านวน 10 อัน

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800061090046 27/9/2018

466 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าของท่ีระลึก 6,527.86 6,527.86 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มาร์คเซรามิค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มาร์คเซรามิค สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061090005 4/9/2561

467 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061090012 6/9/2561

468 ขออนุมัติจ้างและจ่ายเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
รายงาน

1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR3300061090018 11/9/2561

หนา้ 44



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

469 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุส าหรับจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

2,724.00 2,724.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมส่วนบูติคและร้านนายรัน อุ
สมร(ร้านจักรสาน)

ร้านสมส่วนบูติคและร้านนายรัน อุ
สมร(ร้านจักรสาน)

สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061090020 11/9/2561

470 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุส านักงานของคณะ
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษมเซ็นเตอร์ ร้านเกษมเซ็นเตอร์ สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061090022 11/9/2561

471 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
เอกสารประกอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช ร้านธีรเดช บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR3300061090039 14/9/2561

472 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงานของคณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด 
และบริษัท ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด 
และบริษัท ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด

สินค้าดีมีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300061090042 18/9/2561

473 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสาร 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสาร (ข้าง
ธนาคารกรุงไทย)

ศูนย์ถ่ายเอกสาร (ข้าง
ธนาคารกรุงไทย)

บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR3300061090069 26/9/2561

474 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าตรวจสอบแก้ไขซ่อมแซม
 CAPASTARTเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง

1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061090005 6/9/2561

475 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าเปล่ียนแผง 
CONDENSING เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 3 เคร่ือง

17,762.00 17,762.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด บริษัท เป๊ียกแอร์ 2005 จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061090003 6/9/2561

476 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าเคร่ืองโทรศัพท์ จ านวน 3 
เคร่ือง

3,597.00 3,597.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061090002 6/9/2561

477 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าหลอดไฟฟ้า จ านวน 10 
หลอด

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ประโยชน์การไฟฟ้า ประโยชน์การไฟฟ้า เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061090004 6/9/2561

478 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าซ่อมจอคอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ
 Dell จ านวน 1 งาน

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061090047 18/9/2561

479 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่ารายงานประจ าปี RMCS 
2560 จ านวน 100 เล่ม

52,965.00 52,965.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061090046 18/9/2561

หนา้ 45



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

480 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์สีด า จ านวน 1 
กล่อง

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400061090061 25/9/2561

481 ขออนุมัติจัดซ้ือสายSuction และหูฟัง (Stethoscope) 
จ านวนน 10 อัน

26,250.00 26,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด เสนอราคา 26,250 บาท

บริษัท ไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 26,250 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090005 6/9/2018

482 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 7 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 682481 ประจ าปี
การศึกษา 2561

10,865.85 10,865.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
เสนอราคา 10,865.85 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,865.85 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090017 9/9/2018

483 ขออนุมัติจ้างซ่อมวัสดุอุปกรณ์ภายในอาคาร
วิทยาศาสตร์การแพทย์

32,350.00 32,350.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ เสนอ
ราคา 32,350 บาท

นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 32,350 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090001 3/9/2018

484 ขออนุมัติจ้างติดต้ังสายสัญญาณโปรเจคเตอร์และ
สายสัญญาณ

62,500.00 62,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
เสนอราคา 62,500 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 62,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090006 7/9/2018

485 ขออนุมัติจัดซ้ือกรอบรูป จ านวน 1 อัน (อ.กุลวราส ารอง
จ่าย)

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน TITLE SHOP  เสนอราคา 900
 บาท

ร้าน TITLE SHOP  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090006 4/9/2018

486 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน จ านวน 46 
รายการ เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาของ
คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561

88,761.85 88,761.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด เสนอ
ราคา 88,761.85 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 88,761.85 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090011 8/9/2018

487 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการแพทย์ จ านวน 3 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนสาขาชีวเวชศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2561

4,574.25 4,574.25 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเกรส
วิทยาศาสตร์ เสนอราคา 4,574.25 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเกรส
วิทยาศาสตร์ ราคาท่ีตกลงซ้ือ
4,574.25 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090020 4/9/2018

488 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้จ านวน 1 คัน เพ่ือรับส่ง
นายแพทย์ทรงคุณ มาสอนรายวิชา 685347 ในวันท่ี 5 
และ 7 กันยายน พ.ศ.2561(อ.วรานุรินทร์ส ารองจ่าย)

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ เสนอ
ราคา 5,600 บาท

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 5,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090007 4/9/2018

หนา้ 46



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

489 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 รายการ 62,595.00 62,595.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก เสนอ
ราคา 62,595 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิกราคา
ท่ีตกลงจ้าง 62,595 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090004 5/9/2018

490 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาของคณะสหเวช
ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561

99,878.51 99,878.51 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด
 เสนอราคา 99,878.51 บาท

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 99,878.51 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090009 8/9/2018

491 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 11 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาของคณะสห
เวชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561

30,460.00 30,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด เสนอราคา 30,460 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ30,460 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090007 8/9/2018

492 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาของคณะสหเวช
ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561

29,532.00 29,532.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
เสนอราคา 30,460 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 30,460 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090008 8/9/2018

493 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานเทคนิค
การแพทย์ (อ.อุไรวรรณ)

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัดเสนอ
ราคา 2,140 บาท

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,140 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090021 5/9/2018

494 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุตกแต่งสถานท่ี จ านวน 2 รายการ 
(อ.กุลวราส ารองจ่าย)

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้นารีรัตน์ เสนอราคา 800
 บาท

ร้านดอกไม้นารีรัตน์ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090023 5/9/2018

495 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมีจ านวน 1 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาของคณะสหเวช
ศาสตร์

14,445.00 14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จ ากัด เสนอราคา 
14,445 บาท

บริษัท ไอโครเทค จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 14,445 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090016 9/9/2018

496 ขออนุมัติจัดซ้ือเลนส์ใกล้วัตถุขนาด 100x จ านวน 7 หัว 99,750.00 99,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.บี.แล็บ แอนด์ ซายน์ เสนอ
ราคา 99,750 บาท

ร้าน เอส.บี.แล็บ แอนด์ ซายน์ ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 99,750 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090015 9/9/2018

497 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาของคณะสหเวช
ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561

58,355.00 58,355.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด เสนอราคา
 58,355 บาท

บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 58,355 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090012 9/9/2018

หนา้ 47



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

498 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 16 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาของคณะสห
เวชศาสตร์

64,708.25 64,708.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
เสนอราคา 64,708.25 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 64,708.25 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090014 9/9/2018

499 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 10 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนทุกวิชาของคณะสหเวช
ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561

62,798.30 62,798.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด เสนอราคา 
62,798.30 บาท

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
62,798.30 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090013 9/9/2018

500 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 78 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2561

76,471.17 76,471.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เสนอราคา 76471.17 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 76,471.17 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090019 12/9/2018

501 ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุการเรียนการสอน จ านวน 14
 รายการ (อ.ทัศวิญาส ารองจ่าย) กลุ่มสิวลี

1,273.60 1,273.60 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนดี ดีไซด์ แอนด์แอดเวอร์ไท
ซ่ิง เสนอราคา 1,273.60 บาท

ร้านแสนดี ดีไซด์ แอนด์แอดเวอร์ไท
ซ่ิง ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,273.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090048 10/9/2018

502 ขออนุมัติจัดซ้ือ Disposable Mouthpiecs จ านวน 5 
pack (อ.อรชรส ารองจ่าย)

4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพียรเจริญ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส เสนอราคา 4,900 บาท

หจก.เพียรเจริญ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090044 10/9/2018

503 ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุการเรียนการสอน (อ.ศิริรัตน์ 
ส ารองจ่าย) กลุ่มณัฐฐิญา

992.00 992.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส เสนอราคา 
300 บาท,บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี
 จ ากัด เสนอราคา 392 บาท,ร้านรุ่ง
รัตน์แสงสุข เสนอราคา 300 บาท

ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 300 บาท,บริษัท บัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
392 บาท,ร้านรุ่งรัตน์แสงสุข ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090054 10/9/2018

504 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและพิมพ์โปสเตอร์ รายวิชา
โครงงานวิจัยฯ (อ.อรชรส ารองจ่าย)

1,567.59 1,567.59 เฉพาะเจาะจง ร้าน LEEDA COPY เสนอราคา 
537.59 บาท,ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา 
เสนอราคา 490 บาท,ร้าน PP Sign 
Maker&Solution เสนอราคา 400 
บาท,ร้านถ่ายคล่อง เสนอราคา 140 
บาท

ร้าน LEEDA COPY ราคาท่ีตกลงจ้าง
 537.59 บาท,ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 490 บาท,ร้าน PP 
Sign Maker&Solution ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 400 บาท,ร้านถ่ายคล่อง 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 140 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090043 10/9/2018

505 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
จ านวน 2 รายการ

27,060.30 27,060.30 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพียรเจริญ เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคา 
27,060.30 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพียรเจริญ เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
27,060.30 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090018 11/9/2018

หนา้ 48



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

506 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 20 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน
ของคณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561

50,020.00 50,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด เสนอราคา 50,020 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ50,020 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090028 16/9/2018

507 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 10 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน
ของคณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561

71,411.80 71,411.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด
 เสนอราคา 71,411.80 บาท

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 71,411.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090025 16/9/2018

508 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่งนิสิตโครงการแลกเปล่ียนนิสิตสาขากายภาพบ าบัดกับ
สถาบัน Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik 
(BG Klinik) 2018 ในวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ.2561

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ เสนอราคา 
2,500 บาท

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาท่ีตกลงจ้าง
 2,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090068 11/9/2018

509 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 16 รายการ
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน
ของคณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561

76,628.05 76,628.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด เสนอ
ราคา 76,628.05 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 76,628.05 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090027 16/9/2018

510 ขออนุมัติจัดซ้ือเส้ือกาวน์ฝึกปฏิบัติการ จ านวน 8 ตัว 
เพ่ือใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของนิสิตโครงการ
แลกเปล่ียนนิสิตสาขากายภาพบ าบัดกับสถาบัน 
Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik (BG 
Klinik) 2018

4,000.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยทองเทเลอร์ เสนอราคา 2,000
 บาท,ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา
 500 บาท

ร้านชัยทองเทเลอร์ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
2,000 บาท,ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090067 11/9/2018

511 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 8 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนของ
คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561

84,565.00 84,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด เสนอราคา
 84,565 บาท

บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 84,565บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090026 16/9/2018

512 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 21 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน
ของคณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561

68,554.90 68,554.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด เสนอราคา 
68,554.90

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 68,554.90 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090024 16/9/2018

หนา้ 49



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

513 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนของ
คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด เสนอราคา 4,200 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090075 12/9/2018

514 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 43 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน
ของคณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561

61,444.75 61,444.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด เสนอ
ราคา 61,444.75 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคา 
61,444.75 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090022 15/9/2018

515 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนของ
คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561

50,814.30 50,814.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด เสนอราคา 
50,814.30 บาท

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
50,814.30 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090023 16/9/2018

516 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานทางพยาธิ
วิทยากายวิภาค (อ.นรินทร์)

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยส-ซายน์ จ ากัด เสนอราคา 
3,210 บาท

บริษัท เยส-ซายน์ จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 3,210 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090079 12/9/2018

517 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 17 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน
ของคณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561

42,414.80 42,414.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด เสนอราคา 
42,414.80 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 42,414.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090021 15/9/2018

518 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานเทคนิค
การแพทย์ฯ (อ.อุไรวรรณ)

2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด เสนอราคา 
2,033 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 2,033 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090076 12/9/2018

519 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยฯ 
(อ.พลาธิปส ารองจ่าย)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด เสนอ
ราคา 4,000 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090078 12/9/2018

520 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานทางเทคนิค
การแพทย์ (อ.นัฐพล)

3,610.18 3,610.18 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก เสนอ
ราคา 3,610.18 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิกราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 3,610.18 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090077 12/9/2018

521 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายสแตนเลสสกัด จ านวน 2 ป้าย 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ เสนอราคา 
2,400 บาท

นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090069 12/9/2018

หนา้ 50



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

522 ขออนุมัติจัดจ้างงานย้ายพร้อมติดต้ังชุดผนังประตูกระจก
อลูมิเนียม

34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ เสนอราคา 
34,000 บาท

นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ ราคาท่ี ตกลง
จ้าง 34,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090029 16/9/2018

523 ขออนุมัติจัดซ้ือถุงชงชา จ านวน 2 ห่อ เพ่ือใช้ส าหรับการ
เรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยฯ (อ.อุไรภรณ์ส ารอง
จ่าย) กลุ่มนนท์

65.00 65.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียบฮวด  เสนอราคา 65 บาท ร้านเจียบฮวด  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 65 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090074 12/9/2018

524 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 8 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานวิจัยทางชีว
เวชศาสตร์ (อ.ธนพรรณ)

13,803.00 13,803.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทิฟิค มาร์
เก็ตต้ิง จ ากัด เสนอราคา 13,803 
บาท

บริษัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทิฟิค มาร์
เก็ตต้ิง จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
13,803 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090031 19/9/2018

525 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนยางรถจักรยานยนต์คณะ จ านวน 1 
เส้น (กุลธราส ารองจ่าย)

130.00 130.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประชาเจริญยนต์ เสนอราคา 
130 บาท

ร้านประชาเจริญยนต์  ราคาท่ีตกลง
จ้าง 130 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090082 13/9/2018

526 ขออนุมัติจัดซ้ือไนโตรเจนเหลว จ านวน 13 กิโลกรัม (อ.
ธนพรรณส ารองจ่าย)

695.50 695.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟร์ยู จ ากัด 
เสนอราคา 695.50 บาท

บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟร์ยู จ ากัด  
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 695.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090085 13/9/2018

527 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนโครงงานทางเทคนิค
การแพทย์ ฯ (อ.นัฐพล)

6,634.00 6,634.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
เสนอราคา 6,634 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,634 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090081 13/9/2018

528 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 7 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนของ
คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561

16,906.00 16,906.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จ ากัด เสนอราคา 16,906 บาท

บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 16,906 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090020 15/9/2018

529 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 (กุลธราส ารองจ่าย) 90.00 90.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
เสนอราคา 90 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 90 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090097 14/9/2018

530 ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุการเรียนการสอนรายวิชา
โครงงานทางชีวเวชศาสตร์และพยาธิฯ (อ.วรานุรินทร์
ส ารองจ่าย 10,912.62 บาท ของนิสิต ฐานิสรณ์ 300 
บาท

11,212.62 11,212.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด เสนอ
ราคา 11,212.62 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 11,212.62 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090112 16/9/2018

หนา้ 51



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

531 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 3 รายการ (อ.วรานุ
รินทร์ส ารองจ่าย)

6,013.40 6,013.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซแอนติฟิค จ ากัด
เสนอราคา 6,013.40 บาท

บริษัท พริมา ไซแอนติฟิค จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,013.40 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090113 16/9/2018

532 ขออนุมัติจ้างปร้ินโปสเตอร์ จ านวน 1 แผ่น (อ.จันทรว
รรณส ารองจ่าย)

625.00 625.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส เสนอราคา 
625 บาท

ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 625 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090111 16/9/2018

533 ขออนุมัติจ้างพิมพ์โปสเตอร์และค่าปร้ินเอกสาร (อ.จิร
สุดาส ารองจ่าย)

604.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน LEEDA  COPY เสนอราคา 100
 บาท,ร้านรุ่งรัตน์ แสงสุข เสนอราคา
 140 บาท,ร้าน PP Sign Maker & 
Solution เสนอราคา 150 บาท,ร้าน
สหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา เสนอ
ราคา 36 บาท,บริษัท บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด เสนอราคา 236 บาท

ร้าน LEEDA  COPY ราคาท่ีตกลงจ้าง
 100 บาท,ร้านรุ่งรัตน์  แสงสุข 
ราคาท่ีตกลง140 บาท,ร้าน PP Sign
 Maker & Solution ราคาท่ีตกลง
จ้าง 150 บาท,ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
36 บาท,บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 236 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090110 16/9/2018

534 ขออนุมัติจัดจ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 132 เคร่ือง

84,744.00 84,744.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
เสนอราคา 84,744 บาท

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
 ราคาท่ีตกลงจ้าง 84,744 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090032 19/9/2018

535 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง 22,256.00 22,256.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
เสนอราคา 22,256บาท

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
 ราคาท่ีตกลงจ้าง 22,256บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090033 19/9/2018

536 ขออนุมัติจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จ านวน 2 แผ่น เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานพยาธิวิทยา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 (อ.วิทูรส ารองจ่าย) อารยา 
250,ฐิติมา 250

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านPP Sign Maker & Solution 
เสนอราคา 500 บาท

ร้านPP Sign Maker & Solution 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090115 17/9/2018

537 ขออนุมัติจัดซ้ือเก้าอ้ีบาร์สแตนเลส จ านวน 41 ตัว 102,500.00 102,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต เสนอ
ราคา 102,500 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 102,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090030 17/9/2018

538 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 1 รายการ (อ.ธน
พรรณส ารองจ่าย)

3,616.60 3,616.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคา
 3,616.60

บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 3,616.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090132 19/9/2018

หนา้ 52



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

539 ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนไส้กรองเคร่ืองกรองน้ าบริสุทธ์ 
ห้อง 406

82,497.00 82,497.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
เสนอราคา 82,497 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 82,497 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090034 20/9/2018

540 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์ไวนิล จ านวน 1 แผ่น (อ.ธนพรรณ
ส ารองจ่าย)

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านPP Sign Maker & Solution  
เสนอราคา 150 บาท

ร้านPP Sign Maker & Solution  
ราคาท่ีตกลงจ้าง 150 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090133 19/9/2018

541 จัดจ้างซ่อมตู้ Co2  lncubator จ านวน 1 ชุด 6,634.00 6,634.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บ โฟกัส จ ากัด เสนอราคา
 6,634 บาท

บริษัท แล็บ โฟกัส จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 6,634 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090145 20/9/2018

542 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองช่ัง จ านวน 1 เคร่ือง 9,844.00 9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด 
เสนอราคา 9,844 บาท

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 9,844 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090142 20/9/2018

543 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง
 ห้อง 404,209

2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
เสนอราคา 2,568 บาท

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด
 ราคาท่ีตกลงจ้าง 2,568 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090146 20/9/2018

544 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองตัดช้ินเน้ือก่ึงอัตโนมัติ จ านวน 1 
เคร่ือง

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด เสนอราคา
 5,350 บาท

บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 5,350 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090143 20/9/2018

545 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองกระตุ้นกระแสไฟ จ านวน 10 
เคร่ือง

56,500.00 56,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.บี. เมดิคอล จ ากัด
เสนอราคา 56,500 บาท

บริษัท พี.เอส.บี. เมดิคอล จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 56,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090035 20/9/2018

546 ขออนุมัติจ้างซ่อมจักรยานทดสอบสมรรถภาพ จ านวน 1 
เคร่ือง

4,530.00 4,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัดเสนอ
ราคา 4,530 บาท

บริษัท แกรนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 4,530 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090140 20/9/2018

547 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 1 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานทางชีวเวช
ศาสตร์ (อ.ธนพรรณส ารองจ่าย)

1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จ ากัด เสนอ
ราคา 1,712 บาท

บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 1,712 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090153 21/9/2018

548 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 17 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาของหลักสูตร
ท่ีเปิดสอนของคณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2561

43,527.60 43,527.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด เสนอราคา 
43,527.60 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลง
ราคาซ้ือ 43,527.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090041 24/9/2018

หนา้ 53



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

549 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 9 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาของหลักสูตรท่ี
เปิดสอนของคณะสหเวชศาสตร์

15,750.40 15,750.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด
 เสนอราคา 15,750.40 บาท

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ15,750.40 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090036 21/9/2018

550 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 22 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาของหลักสูตร
ท่ีเปิดสอนของคณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 
2561

84,551.40 84,551.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดเสนอ
ราคา 84,551.40 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 84,551.40 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090039 24/9/2018

551 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมตู้ปลอดเช้ือ จ านวน 1 ตู้ ห้อง 405 60,990.00 60,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอร์โฟล แคลลิเบรช่ัน จ ากัด 
เสนอราคา 60,990 บาท

บริษัท แอร์โฟล แคลลิเบรช่ัน จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 60,990 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090038 24/9/2018

552 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดน้ ายาทดสอบสาร จ านวน 4 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาเคมีคลินิก 
ประจ าปีการศึกษา 2561

12,110.00 12,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.อี. ซัพพลาย จ ากัด เสนอ
ราคา 12,110 บาท

บริษัท เอส.อี. ซัพพลาย จ ากัดราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 12,110 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090037 24/9/2018

553 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 17 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีเปิดสอน
ของคณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561

78,056.50 78,056.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด เสนอราคา 
78,056.50

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
7,8056.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600061090042 25/9/2018

554 ขออนุมัติจ้างซ่อมและตรวจเช็คเคร่ืองเขย่า จ านวน 1 
เคร่ือง

3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัดเสนอ
ราคา 3,745 บาท

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,745 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090168 25/9/2018

555 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า ขนาด 
1600 VA จ านวน 1 เคร่ือง

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
เสนอราคา 3,500 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 3,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090182 26/9/2018

556 ขออนุมัติจัดจ้างบริการขนย้ายพร้อมติดต้ังตู้ Biosafety 
Cabinet จ านวน 1 EACH

9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จ ากัด เสนอ
ราคา 9,095 บาท

บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จ ากัด ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 9,095 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600061090190 27/9/2018

557 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ กระดาษอาร์ตมัน ขนาด 190 แกรม , 
กระดาษ A4 , กาว UHU , สก็อตเทป , แฟ้ม 2 ห่วง 
ส าหรับใช้ในโครงการสร้างส่ือประชาสัมพันธ์ Broadcast

1,900.00         1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณพิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
(ส านักงานงานใหญ่)

บริษัท บัณพิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
(ส านักงานงานใหญ่)

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090024 3/9/2561

หนา้ 54



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

558 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - Network Training 
Center (NTC) ในวันท่ี 4 - 7 ก.ย. 61  ในการเดิน
ทางเข้าอบรม Embedded Tecnology & lot 
Workshop

8,400.00         8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090007 3/9/2561

559 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - ม.มหิดล ศาลายา ใน
วันท่ี 4 ก.ย. 61 ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสรรหา
คณบดีคณะ ICT

3,500.00         3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090006 3/9/2561

560 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - ม.จุฬา ในวันท่ี 6ก.ย. 61
  ในการเดินทางเข้าร่วมฟังบรรยายเพ่ือเตรียมแข่ง CU 
TOYOTA Ha:mo OPEN Contest

2,800.00         2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090008 3/9/2561

561 จ้างตัดชุดสูทสากลหญิง จ านวน 1 ชุด 3,500.00         3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีโอ น่ี ร้าน ดีโอ น่ี ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090020 3/9/2561

562 จ้างตัดชุดสูทสากลหญิง จ านวน 1 ชุด 3,500.00         3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีโอ น่ี ร้าน ดีโอ น่ี ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090021 3/9/2561

563 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรมในโครงการส่ือ
ประชาสัมพันธ์ Broadcast จ านวน 90 ชุด

1,200.00         1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบสท์ซีร็อก ร้านเบสท์ซีร็อก ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090025 3/9/2561

564 จ้างเหมาติดต้ังระบบรับส่งสัญญาณภาพและเสียง
ระหว่างห้องเรียน ช้ัน 3 จ านวน 1 งาน

195,810.00      195,810.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061090004 4/9/2561

565 จ้างเหมาติดต้ังระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องเรียน 23 ห้อง 
จ านวน 1 งาน

492,200.00      492,200.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061090003 4/9/2561

566 จ้างเหมาท าซุ้มบังแดด (พ้ืนท่ีสูบบุหร่ีภายนอกอาคาร) 
จ านวน 1 งาน

33,790.00       33,790.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061090001 3/9/2561

567 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - บจก.โปรซอฟท์ คอมเทค
 - บจก.เอ-โฮสต์ - บจก.คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) 
ในวันท่ี 20 ก.ย. 61  ในการเดินทางนิเทศงานสหกิจ
ศึกษา

3,200.00         3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090014 3/9/2561

หนา้ 55



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

568 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - บจก.เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ 
ซิสเท็ม - บจก กสิกร เทคโนโลยี กรุ๊ป เซเครเทเรียต ใน
วันท่ี 14 ก.ย. 61  ในการเดินทางนิเทศงานสหกิจศึกษา

3,500.00         3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090013 3/9/2561

569 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - บจก.ล็อกซเล่ย์ ออบิท -
 บจก.เอน่ีไอ - บจก.5แล็บ กรุ๊ป ในวันท่ี 13 ก.ย. 61  
ในการเดินทางนิเทศงานสหกิจศึกษา

3,500.00         3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090012 3/9/2561

570 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - บจก.บิทคับ ออนไลน์ - 
บจก.เอ็ม เอฟ ดี ซี ในวันท่ี 13 ก.ย. 61  ในการเดินทาง
นิเทศงานสหกิจศึกษา

3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090011 3/9/2561

571 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - บจก.คลิกเน็กซ์ - บจก.ซี.
เอส.ไอ. (ประเทศไทย) ในวันท่ี 14 ก.ย. 61  ในการ
เดินทางนิเทศงานสหกิจศึกษา

3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090015 3/9/2561

572 จ้างแม่บ้านท าความสะอาด ห้องเรียน KB 201 และ 
KB202 ส าหรับเดือน กันยายน 2561

1,300.00         1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศรี โคตรพัฒน์ นางเพ็ญศรี โคตรพัฒน์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090018 3/9/2561

573 จ้างแม่บ้านท าความสะอาด ห้องเรียน MIT MIT-S1 
MIT-S2 ส าหรับเดือน กันยายน 2561

1,500.00         1,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ครองคิด หมู่เท่ียง น.ส.ครองคิด หมู่เท่ียง ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090016 3/9/2561

574 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - ไบเทค บางนา ในวันท่ี 8
 ก.ย. 61  ในการเดินทางเข้าร่วมอบรม Dev Ops 
BKK2018

2,500.00         2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090009 3/9/2561

575 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ จ านวน
 2 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา-อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
ในวันท่ี 20 ก.ย. 61 ส าหรับเดินทางศึกษาดูงานของนิสิต
สาขา IT

24,000.00       24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061090002 4/9/2561

หนา้ 56



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

576 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน เดินทางไปกลับม.บูรพา - ม.เทคโนโลยีราชมงคล 
พระนครเหนือ ในวันท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2561 ในการ
เดินทางเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน

2,800.00         2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090059 4/9/2561

577 ขออนุมัติจ้างตัดชุดสูทสากลชาย ส าหรับใช้ติดต่องานกับ
ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และงานอบรมต่างๆ ของ
ต าแหน่งรองคณบดี อ.ภูสิต กุลเกษม

3,500.00         3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีโอ น่ี ร้าน ดีโอ น่ี ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090045 4/9/2561

578 ขออนุมัติซ่อมรถจักรยานยนต์ของคณะ เปล่ียนยางนอก
ล้อหน้าและล้อหลัง เปล่ียนซ่ีลวดล้อหลัง ถ่ายน้ ามันเคร่ือง

1,520.00         1,520.00 เฉพาะเจาะจง อู่แกละหาดวอน อู่แกละหาดวอน ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090035 4/9/2561

579 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 80.00             80.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090036 4/9/2561

580 จ้างเหมาเดินสาย Lan สายเมนไฟฟ้า และติดต้ังปล๊ักไฟ 
ห้อง 7T01

138,349.00      138,349.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061090005 7/9/2561

581 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมถังใส ขนาด 18.9 ลิตร จ านวน 50 ถัง
 ส าหรับให้บริการนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรภายใน
คณะ

1,750.00         1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090094 6/9/2561

582 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย นนทบุรี ในวันท่ี 13 ก.ย.61

2,800.00         2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090096 6/9/2561

583 ซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการด าเนินโครงการกิจกรรม
ขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการภายใต้
โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ท่ีมีการเติบโตสูง 
(Innovative Startup) ในวันท่ี 11-12 กันยายน 2561

15,597.21       15,597.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800061090006 7/9/2561

584 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลระดับสูง 
จ านวน 46 เคร่ือง

1,747,500.00   1,747,500.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด ราคาต่ าสุด อยู่ในงบประมาณ 
และตรงตามความต้องการ

PO3800061090007 13/9/2561

หนา้ 57



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

585 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทาง ไป-กลับ ม.บูรพา ถึง โรงแรมอะเดรียติ
พาเลช กทม. ในวันท่ี 8 กันยายน 2561

2,800.00         2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090105 7/9/2561

586 ขออนุมัติซ้ือวัสดุกระดาษบรู๊ฟ เชือกฟาง กระดาษสี 2 
หน้า ส าหรับใช้ในโครงการกิจกรรมขับเคล่ือน
มหาวิทยาลัยแห่งการประอบการ ภายใต้โครงการพัฒนา
ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ท่ีมีการเติบโตสูง ปีงบประมาณ 
2561

690.00           690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090146 10/9/2561

587 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกปากกาลูกล่ืน จ านวน 2 ด้าม 
ส าหรับมอบให้วิทยากรโครงการกิจกรรมขับเคล่ือน
มหาวิทยาลัยแห่งการประอบการ ภายใต้โครงการพัฒนา
ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ท่ีมีการเติบโตสูง ปีงบประมาณ 
2561

2,000.00         2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ ากัด บริษัท บีทูเอส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090145 10/9/2561

588 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 80.00             80.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090134 10/9/2561

589 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทาง ไปกลับ ม.บูรพา ถึง ณ บริษัท ซีดีจี ซิส
เต็มส์ จ ากัด ในวันท่ี 13 กันยายน 2561

2,800.00         2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090149 11/9/2561

590 ซ้ือของท่ีระลึก (ผ้าขาวม้า จ านวน 8 ผืน ผ้าเช็ดมือคู่ 
จ านวน 35 ผืน) ส าหรับมอบให้ผู้เกณียนอายุราชการ/
การปฏิบัติงาน ประจ าปี 2561

10,000.00       10,000.00 เฉพาะเจาะจง พระราชวังบางประอิน พระราชวังบางประอิน ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090150 11/9/2561

591 จ้างเหมารถสองแถวเดินทางไปกลับ ม.บูรพา -ส านักงาน
แรงงาน จ.ชลบุรี-ม.บูรพา

500.00           500.00 เฉพาะเจาะจง นายมร ชาวเหนือ นายมร ชาวเหนือ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090165 13/9/2561

592 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน เดินทางไปแลับ ม.บูรพา - บจก.พริซ่ึม โซลูช่ัน - 
บจก.จีเอเบิล - ม.บูรพา วันท่ี 20 ก.ย. 61 ส าหรับ
เดินทางไปนิเทศสหกิจศึกษา

3,500.00         3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090172 17/9/2561

หนา้ 58



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

593 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน เดินทางไปแลับ ม.บูรพา - บจก.พริซ่ึม โซลูช่ัน - 
บจก.ไอโคเน็กซ์- ม.บูรพา วันท่ี 27 ก.ย. 61 ส าหรับ
เดินทางไปนิเทศสหกิจศึกษา

3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090173 17/9/2561

594 ขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 80.00             80.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090175 17/9/2561

595 ขออนุมัติจ้างท านามบัตร จ านวน 100 ใบ ส าหรับ
ต าแหน่งคณบดี อ.กฤษณะ

300.00           300.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง นายไพรเดช สุทธิเรือง ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090199 18/9/2561

596 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารสี 48 รีม และปากกาเจลสีแดง 1
 ด้าม

9,602.00         9,602.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090203 19/9/2561

597 เบิกค่าน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 80.00             80.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090240 24/9/2561

598 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - โรงแรมเดอะสุโกศล วันท่ี
 26 ก.ย. 61 ในการเดินทางเข้าอบรม Advancing Your
 Knowledge of International Journal Publishing

2,800.00         2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090244 24/9/2561

599 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริ
กิตต์ วันท่ี 25 ก.ย. 61 ส าหรับเดินทางเข้าร่วมงาน IoT 
ก้าวต่อไปของการศึกษาไทยสู่ตลาดงานยุค 4.0

2,800.00         2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800061090256 25/9/2561

600 ขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน จฉต 858
 ชลบุรี

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061090014 6/9/2561

601 จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบกลางภาค ภาคฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2560

1,674.45 1,674.45 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง/เสนอ
ราคา 1,674.45 บาท

นายบรรชา  โคตรศรีเมือง/เสนอ
ราคา 1,674.45 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061090018 11/9/2561

602 ขอจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาค ภาคฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2560

1,423.80 1,423.80 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง/เสนอ
ราคา 1,423.80 บาท

นายบรรชา  โคตรศรีเมือง/เสนอ
ราคา 1,423.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061090019 11/9/2561

หนา้ 59



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

603 จ้างเหมาเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เหมืองข้อมูล
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ในภาคตะวันออก

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิกเซล อาร์ต/เสนอราคา 
40,000.00 บาท

ร้านพิกเซล อาร์ต/เสนอราคา 
40,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900061090001 13/9/2561

604 ขอซ้ือวัสดุส านักงาน 5,598.24 5,598.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด/
เสนอราคา 5,598.24 บาท

บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด/
เสนอราคา 5,598.24 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900061090041 19/9/2561

605 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-จัดท าตรายาง จ านวน 14
 อัน เพ่ือใช้ในการท างานด้านการเงิน สารบรรณ และ
พัสดุของสถาบันภาษา

2,430.00         2,430.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ PR4000061090013 6/9/2018

606 ขอความเห็นชอบซ่อมแซมและบ ารุงรักษา-งานปรับปรุง
ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ท่ีห้องส านักงาน 421 และ
ห้องประชุม 407 ช้ัน4 อาคารศาสตราจารย์ประยูร 
จินดาประดิษฐ์

6,741.00         6,741.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป PR4000061090021 13/9/2018

607 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ซ้ือวัสดุรายการตามใบ
ประกอบเสนอซ้ือ 0013/61 เพ่ือใช้ในงานและกิจกรรม
ต่างๆของสถาบันภาษา

3,049.00         3,049.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) PR4000061090024 19/9/2018

608 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดเก็บขยะประจ าเดือนกันยายน 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  สุขสมบัติ/3,500 บาท นายสมศักด์ิ  สุขสมบัติ/3,500 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200061090015 4/9/2561

609 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืมประจ าคณะดนตรีและการแสดง 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คณิศร/2,800 บาท หจก.คณิศร/2,800 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200061090017 4/9/2561

610 ขออนุมัติจ้างเหมาท าเคร่ืองสังเวยชุดไหว้ครูในโครงการ
ไหว้ครูดนตรีและกาแสดง

27,200.00 27,200.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย ขาวส าลี/27,200 บาท นายอุทัย ขาวส าลี/27,200 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200061090013 4/9/2561

611 ขออนุมัติจ้างเหมาวงดนตรีบรรเลงในพิธีไหว้ครูใน
โครงการไหว้ครูดนตรีและการแสดง

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสงบ ทองเทพ/12,000 บาท นายสงบ ทองเทพ/12,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200061090014 4/9/2561

612 ขออนุมัติจ้างเหมาเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลง 11 
บทเพลงเพ่ือใช้ในโครงการอัลบ้ัมขับร้องประสานเสียงบท
เพลงมหาวิทยาลัยบูรพา

165,000.00 165,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงพล พรมจีน/165,000 บาท นายทรงพล พรมจีน/165,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO4200061090001 7/9/2561

หนา้ 60



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

613 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์สี 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/14,000 บาท วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/14,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200061090021 6/9/2561

614 ขออนุมัติจ้างเหมาบันทึกเสียง/ปรับแต่ง/แก้ไข 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์  เจิมจรุง/95,000 บาท นายจิรโรจน์  เจิมจรุง/95,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200061090022 6/9/2561

615 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ/2,800 บาท นายเสวก  สุระประเสริฐ/2,800 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200061090028 11/9/2561

616 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในส านักงานและการเรียนการ
สอน

7,993.00 7,993.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด/7,993 
บาท

บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด/7,993 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200061090033 18/9/2561

617 ขออนุมัติจ้างจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์และกระดาษ
เกียรติบัตรในโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ/4,500 บาท น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ/4,500 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200061090034 19/9/2561

618 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คณิศร/2,800 บาท หจก.คณิศร/2,800 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200061090042 25/9/2561

619 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,114.00 1,114.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด/1,114 
บาท

บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด/1,114 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200061090046 27/9/2561

620 ขออนุมัติจัดจ้างท าเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
 ระดับคณะ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061090001 2/9/2018

621 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือมอบให้ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอ่ียมวิจารณ์ ประธาน
กรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
ส่วนงาน ประจ าปีการศึกษา 2560

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด 
(มหาชน)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061090009 5/9/2018

622 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบรายวิชา ภาคเรียนท่ี 
1/2561

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ นาคสมบูรณ์ นางสาวเบญจวรรณ นาคสมบูรณ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300061090013 21/9/2018

หนา้ 61



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

623 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ เพ่ือรับ - ส่ง 
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (ดร.ไพทูล 
แก้วหอม) ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สระแก้ว- มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันท่ี 30 
สิงหาคม พ.ศ. 2561

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร ให้บริการดี มีประสบการณ์ PR4400061080010 4/9/2018

624 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ เพ่ือรับ - ส่ง 
บุคลากรเข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี- 
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.
 2561

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ ให้บริการดี มีประสบการณ์ PR4400061080011 4/9/2018

625 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ เพ่ือรับ - ส่ง 
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (รศ.จันทนา
 ทองประยูร) ระหว่างจังหวัดนนทบุรี - มหาวิทยาลัย
บูรพา จังหวัดชลบุรี วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร ให้บริการดี มีประสบการณ์ PR4400061080009 4/9/2018

626 ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยเพ่ือประชุม คร้ังท่ี 5/2561

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายนรเศรษฐ์ ทรงกลด นายนรเศรษฐ์ ทรงกลด เป็นผู้รับจ้างขับรถโดยตรงและ
สามารถจ้างเหมารถรับส่งท่ีมี
คุณภาพ

PR0215061090001 4/9/2561

627 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เพ่ือใช้ในส านักงาน
บัณฑิตวิทยาลัย

1,519.40 1,519.40 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเดิร์นอิงค์ (ส านักงานใหญ่) ร้านโมเดิร์นอิงค์ (ส านักงานใหญ่) เป็นผู้จ าหน่วยหมึกเคร่ืองพิมพ์
โดยตรงมีคุณภาพและราคาถูก

PR0215061090009 17/9/2561

628 ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง 140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นบุญการพิมพ์ ร้านต้นบุญการพิมพ์ เป็นผู้รับจ้างจัดท าตรายางท่ีมี
คุณภาพ

PR0215061090010 27/9/2561

629 วัสดุการเกษตร(อาร์ทีเมีย) จ านวน 10 กก. 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรจงฟาร์ม/ ราคาท่ีเสนอ 
1,080 บาท

ร้านบรรจงฟาร์ม/ ราคาท่ีเสนอ 
1,080 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061090002 3/9/2018

630 ซ้ือพาย,คุกก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์/ 
ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์/ 
ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061090004 3/9/2018

หนา้ 62



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

631 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 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 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061090001 3/9/2018

632 ซ้ือบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป  จ านวน  2  รายการ 8,039.98 8,039.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
8,039.98 บาท

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
8,039.98 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061090002 3/9/2018

633 ซ้ืออิชิตัน  จ านวน  1  รายการ 6,930.00 6,930.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน/ ราคาท่ีเสนอ 
6,930 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน/ ราคาท่ีเสนอ 
6,930 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061090003 3/9/2018

634 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  8  รายการ 19,870.73 19,870.73 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/ 
ราคาท่ีเสนอ 19,870.73 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/ 
ราคาท่ีเสนอ 19,870.73 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061090001 3/9/2018

635 ซ้ือสินค้าและอุปกรณ์ประกอบการขาย จ านวน 17 
รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล

27,855.00 27,855.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/ ราคาท่ีเสนอ 27,855  บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/ ราคาท่ีเสนอ 27,855  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061090006 4/9/2018

636 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า-ปลาสีกุน)  จ านวน 1 
รายการ

4,575.00 4,575.00 เฉพาะเจาะจง ห้องเย็นชวนชม/ ราคาท่ีเสนอ 4,575
 บาท

ห้องเย็นชวนชม/ ราคาท่ีเสนอ 4,575
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061090007 4/9/2018

637 ซ้ือสินค้า จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

8,040.09 8,040.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 8,040.09 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 8,040.09 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061090005 4/9/2018

หนา้ 63



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

638 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง คุณอนงค์  ย้ิมละมัย/ ราคาท่ีเสนอ 
8,600 บาท

คุณอนงค์  ย้ิมละมัย/ ราคาท่ีเสนอ 
8,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061090009 4/9/2018

639 วัสดุซ่อมบ ารุง  จ านวน 2 รายการ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จ ากัด /
 ราคาท่ีเสนอ 9,886.80 บาท

บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จ ากัด /
 ราคาท่ีเสนอ 9,886.80 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061090016 5/9/2018

640 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 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 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061090014 5/9/2018

641 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 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 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061090023 7/9/2018

642 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  11  รายการ 18,208.32 18,208.32 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/ 
ราคาท่ีเสนอ 18,208.32 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/ 
ราคาท่ีเสนอ 18,208.32 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061090007 7/9/2018

643 วัสดุไฟฟ้า และปรับอากาศ จ านวน 7 รายการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด, ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค/ ราคาท่ี
เสนอ 5,750 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด, ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค/ ราคาท่ี
เสนอ 5,750 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061090024 7/9/2018

644 ค่าจ้างตัดหญ้า(บริเวณถนนทางเข้า-ถนนรอบอาคาร 
และบริเวณรอบบ่อเล้ียงสัตว์น้ า) จ านวน 1 งาน

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทักษ์  ชูนวน/ ราคาท่ีเสนอ 
6,000 บาท

นายพิทักษ์  ชูนวน/ ราคาท่ีเสนอ 
6,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061090026 10/9/2018

หนา้ 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

645 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 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 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061090033 11/9/2018

646 วัสดุส านักงาน(กล่องอะคริลิกใส)  จ านวน 1 รายการ 740.00 740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 550 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 550 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061090035 11/9/2018

647 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  3  รายการ 7,332.36 7,332.36 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/ 
ราคาท่ีเสนอ 7,332.36 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/ 
ราคาท่ีเสนอ 7,332.36 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061090009 12/9/2018

648 ซ้ือน้ าอัดลมและน้ าทิพย์ จ านวน 5 รายการ เพ่ือน ามา
ขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

4,656.04 4,656.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 4,656.04 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 4,656.04 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080061090008 12/9/2018

649 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) 1,430.00 1,430.00 เฉพาะเจาะจง นายเจียรยุทธ  เจือทอง  , นายอ าพล
   เทียนเงิน/ ราคาท่ีเสนอ 1,430  
บาท

นายเจียรยุทธ  เจือทอง  , นายอ าพล
   เทียนเงิน/ ราคาท่ีเสนอ 1,430  
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061090039 13/9/2018

650 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 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 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061090038 13/9/2018

651 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า-ปลาสีกุน)  จ านวน 1 
รายการ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้องเย็นชวนชม/ ราคาท่ีเสนอ 6,000
 บาท

ห้องเย็นชวนชม/ ราคาท่ีเสนอ 6,000
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061090042 13/9/2018

หนา้ 65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

652 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง คุณอนงค์  ย้ิมละมัย/ ราคาท่ีเสนอ 
8,600 บาท

คุณอนงค์  ย้ิมละมัย/ ราคาท่ีเสนอ 
8,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061090043 13/9/2018

653 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 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 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061090044 14/9/2018

654 วัสดุการเกษตร(อาร์ทีเมีย)  จ านวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรจงฟาร์ม/ ราคาท่ีเสนอ 960
 บาท

ร้านบรรจงฟาร์ม/ ราคาท่ีเสนอ 960
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061090046 14/9/2018

655 ค่าวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ (ผ้าปิดจมูก,แปรงทาสี,ข้อต่อ
 PVC, หลอด LED, ต่อตรงลด ฯ) เงินรับฝากเงินรายได้-
คชจ.สนับสนุนศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล

1,855.00 1,855.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์อีเลคทริค/ ราคาท่ีเสนอ 
1,855 บาท

ร้านกฤษณ์อีเลคทริค/ ราคาท่ีเสนอ 
1,855 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061090051 14/9/2018

656 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 14 รายการ (ข้อต่อPVC, ก๊อก
บอลซันวา, ก๊ิบลัดท่อ, ท่อPVC, ดอกสว่าน ฯ) เงินรับฝาก
เงินรายได้-คชจ.ส าหรับศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล

3,318.00 3,318.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ ราคาท่ีเสนอ 
3,318 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ ราคาท่ีเสนอ 
3,318 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061090049 14/9/2018

657 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจ าศูนย์
เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 10 เดือนกรกฎาคม 
2561 (เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ.ส าหรับศูนย์เรียนรู้โลก
ใต้ทะเล)

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี 
อินเตอร์การ์ด จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
36,000 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี 
อินเตอร์การ์ด จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
36,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061090002 14/9/2018

658 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดและดูแลสวนของศูนย์เรียนรู้
โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 10 เดือนกรกฎาคม 2561

13,327.67 13,327.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
13,327.67 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
13,327.67 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061090001 14/9/2018

หนา้ 66



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

659 วัสดุก่อสร้าง 9 รายการ (เคเบ้ิลไทน์, สามทาง PVC,ข้อ
ตรงตรง, คีมปลอกสาย, สีสเปรย์, คีมตัด ฯลฯ) เงินรับ
ฝากเงินรายได้-ค่าใช้จ่ายส าหรับศูนย์การเรียนรู้โลกใต้
ทะเล

1,560.00 1,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค/ ราคาท่ีเสนอ 
1,560 บาท

ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค/ ราคาท่ีเสนอ 
1,560 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061090052 14/9/2018

660 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 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 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061090059 17/9/2018

661 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง คุณอนงค์  ย้ิมละมัย/ ราคาท่ีเสนอ 
8,600 บาท

คุณอนงค์  ย้ิมละมัย/ ราคาท่ีเสนอ 
8,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061090068 18/9/2018

662 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 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 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061090070 18/9/2018

663 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง คุณอนงค์  ย้ิมละมัย/ ราคาท่ีเสนอ 
8,100 บาท

คุณอนงค์  ย้ิมละมัย/ ราคาท่ีเสนอ 
8,100 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061090069 18/9/2018

664 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 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 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061090071 19/9/2018

665 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 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 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061090076 20/9/2018

หนา้ 67



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

666 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 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 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061090077 21/9/2018

667 วัสดุการเกษตร 1 รายการ (ถุงกรองน้ า-ถุงโค้ก 2 ใบ) 
เงินรับฝากเงินรายได้-สนับสนุนคชจ.ศูนย์เรียนรู้โลกใต้
ทะเล

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร/ ราคาท่ี
เสนอ 1,300 บาท

ร้านท้ายตลาดการเกษตร/ ราคาท่ี
เสนอ 1,300 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000061090120 27/9/2018

668 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดและดูแลสวนของศูนย์เรียนรู้
โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 11 เดือนสิงหาคม 2561

13,327.67 13,327.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
13,327.67 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
13,327.67 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061090003 27/9/2018

669 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ประจ าศูนย์
เรียนรู้โลกใต้ทะเล งวดท่ี 11 เดือนสิงหาคม 2561

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี 
อินเตอร์การ์ด จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
36,000 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี 
อินเตอร์การ์ด จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
36,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000061090004 27/9/2018

670 ซ้ือยา Clonazepam (บจ4) 0.5 mg (PreNARpil) 
จ านวน 50 กล่อง , Clonazepam (บจ4) 2 mg 
(PRENarpil) จ านวน 50 กล่อง

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด บริษัท ฟาร์มีน่า จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061090002 3/9/2561

671 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเช้ือไปท าลาย
 ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561(เพ่ิมเติม)

2,957.50 2,957.50 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061090001 3/9/2561

672 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะอันตรายไป
ท าลาย ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

1,760.00 1,760.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061090004 3/9/2561

673 ขออนุมัติซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด จ านวน 1 ตู้ 3,500.00 3,500.00 ตกลงราคา หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061090006 3/9/2561

674 ซ้ือ FAB - Opsite Post Op 25x10 cm จ านวน 10 
กล่อง

13,482.00 13,482.00 ตกลงราคา บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061090009 4/9/2561

หนา้ 68



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

675 ซ้ือ IV Catheter #20Gx1.14 น้ิว จ านวน 20 กล่อง , #
22Gx1น้ิว จ านวน 20 กล่อง , Syringe Dispos. 10 ml 
(unlock) จ านวน 120 กล่อง , 3 ml (unlock) จ านวน 
120 กล่อง

80,036.00 80,036.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061090003 4/9/2561

676 ซ้ือ Glove disposible # S จ านวน 800 กล่อง 91,200.00 91,200.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061090006 4/9/2561

677 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายขยะอันตรายไป
ท าลาย

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี หจก. ส.เรืองโรจน์สระบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061090008 4/9/2561

678 ซ้ือ อุปกรณ์ช่วยใส่ท่อหายใจ 15 CH 60 Cm. จ านวน 1
 ช้ิน

2,996.00 2,996.00 ตกลงราคา บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061090011 4/9/2561

679 ซ้ือ Extension Tube 4 mm - 18 จ านวน 4000 เส้น ,
 Mask Disposible - หูเก่ียว จ านวน 500 กล่อง

44,400.00 44,400.00 ตกลงราคา บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061090007 4/9/2561

680 ซ้ือ Extension T Connector จ านวน 50 กล่อง 37,500.00 37,500.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนกัด วากัส เมดิเซีย ห้างหุ้นส่วนกัด วากัส เมดิเซีย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061090005 4/9/2561

681 ซ้ือ Glove (Maxitex) # 6.0 มีแป้ง จ านวน 20 กล่อง 12,000.00 12,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061090002 4/9/2561

682 ซ้ือ Glove (ผ่าตัด) # 7.0 จ านวน 20 กล่อง , # 8.0 
จ านวน 10 กล่อง

15,300.00 15,300.00 ตกลงราคา บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061090010 4/9/2561

683 ซ้ือ Cotton Wool (450 gm) จ านวน 120 ม้วน , 
Cotton Ball 0.35 gm (450 gm) จ านวน 60 ห่อ

17,100.00 17,100.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061090004 4/9/2561

684 ซ้ือยา Salbutamol 2.5 mg/2.5 ml nb (Asmasal 
SDU n.b) จ านวน 200 กล่อง

23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061090039 5/9/2561

หนา้ 69



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

685 ซ้ือแผ่นวัสดุสังเคราะห์ 2 ชนิด 42,273.60 42,273.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061090035 5/9/2561

686 ซ้ือ Silicone Reservoir 100 cc จ านวน 6 ขวด , 200 
cc จ านวน 12 ขวด , 400 cc จ านวน 12 ขวด

10,260.00 10,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061090041 5/9/2561

687 ซ้ือ Suction Control 50 cm #16 จ านวน 20 กล่อง , 
Stomach Tube # 16-100 cm (NG) จ านวน 400 เส้น
 , Endotracheal Guide #14 (L) จ านวน 20 เส้น , 
Endotracheal Guide # 10 (M) จ านวน 20 เส้น

26,500.00 26,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061090040 5/9/2561

688 ซ้ือ IV set for pump (Baxter) จ านวน 400 ชุด , Cast
 Gypsum-เฝือกปูน3x3 yds จ านวน 6 กล่อง , 4x3 yds
 จ านวน 12 กล่อง , 6x3 yds จ านวน 6 กล่อง

37,918.87 37,918.87 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061090036 5/9/2561

689 ซ้ือ TG Bactigrass 1x10 cm (Topical Gauze) 
จ านวน 200 กล่อง

23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061090038 5/9/2561

690 ซ้ือ Elastomull 1x4.5 yds (Easifix) จ านวน 100 
กล่อง , Fixomull 4x10 yds (1 Roll) จ านวน 60 ม้วน
 , Foley Cather 2 way # 14 จ านวน 200 ช้ิน , #16 
จ านวน 200 ช้ิน

83,374.40 83,374.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061090037 5/9/2561

691 ซ้ือ Bone wax 2.5 gm (W 31) จ านวน 3 โหล 4,654.50 4,654.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061090044 5/9/2561

692 ซ้ือ สายจ้ีไฟฟ้าชนิดใช้แล้วท้ิง (SW12200) จ านวน 40 
ช้ิน

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061090043 5/9/2561

693 ซ้ือ หมวก Surgical Hood จ านวน 5 กล่อง 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061090042 5/9/2561

หนา้ 70



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

694 ซ้ือยูนิตท าฟัน จ านวน ๒ ชุด 780,000.00 780,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท ทันตสยาม จ ากัด บริษัท ทันตสยาม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061090011 6/9/2561

695 ซ้ือ ET tube #7.5 (cuffed) จ านวน 100 ช้ิน , #2.5 
(uncuffed) จ านวน 10 ช้ิน , #3.0 (uncuffed) จ านวน
 10 ช้ิน , #4.0 (uncuffed) จ านวน 10 ช้ิน

12,412.00 12,412.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061090047 6/9/2561

696 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061090057 6/9/2561

697 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061090055 6/9/2561

698 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061090058 6/9/2561

699 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061090052 6/9/2561

700 ซ้ือยา CefAZolin 1 gm inj (Cefzolin) จ านวน 200 
กล่อง

34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061090046 6/9/2561

701 ขออนุมัติซ้ือ1.MILLER FIBEROPTIC LARYNGOSCOPE
 BLADE NO.1 จ านวน 1 ช้ิน

0.00 0/1/1900 0/1/1900

702 2.MCINTOSH FIBEROPTIC LARYNGOSCOPE BLADE
 NO.2 จ านวน 1 ช้ิน

0.00 0/1/1900 0/1/1900

703 3.MCINTOSH FIBEROPTIC LARYNGOSCOPE BLADE
 NO.3 จ านวน 1 ช้ิน

11,100.00 11,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด บริษัท จ าเริญแพทย์ภัณฑ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061090063 6/9/2561

หนา้ 71



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

704 ซ้ือ Micropore 1/2x10 yds  จ านวน 20 กล่อง , 1x10
 yds จ านวน 50 กล่อง พลาสเตอร์กระดาษ , 
Transpore 1/2x10 yds จ านวน 30 กล่อง , 1x10 yds
 จ านวน 50 กล่อง พลาสเตอร์ใส

74,258.00 74,258.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061090048 6/9/2561

705 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 34,200.00 34,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061090051 6/9/2561

706 ซ้ือยา MTV+Mineral tab (Centrum)จ านวน 60 ขวด 34,562.07 34,562.07 ตกลงราคา บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061090013 7/9/2561

707 ซ้ืออ๊อกซิเจนและไนตรัส 15,172.60 15,172.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061090068 7/9/2561

708 ซ้ือเคร่ืองกระตุ้นทารกให้ต่ืน 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061090069 10/9/2561

709 ซ้ือกล้องส่องตรวยส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะและ
กระเพาะปัสสาวะแบบงอได้ ระบบวิดีทัศน์

1,200,000.00 1,200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061090014 10/9/2561

710 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 2 ชนิด 33,660.00 33,660.00 ตกลงราคา บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061090016 11/9/2561

711 ซ้ือ Glucostrip 65,805.00 65,805.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061090015 11/9/2561

712 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ ากัด บริษัท เซนต์เมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061090079 11/9/2561

713 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 20,000.00 20,000.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061090017 11/9/2561

หนา้ 72



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

714 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 4 ชนิด 43,686.00 43,686.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061090020 11/9/2561

715 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 3 ชนิด 40,660.00 40,660.00 ตกลงราคา บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061090019 11/9/2561

716 ซ้ือพลาสติกดามข้อเท้า แบบส้ัน 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061090081 11/9/2561

717 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 5,550.00 5,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061090082 11/9/2561

718 ขออนุมัติซ้ืออาหารปรุงส าเร็จส าหรับผู้ป่วยใน 
ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 2561

600,000.00 600,000.00 คัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061090018 11/9/2561

719 ซ้ือยา Ganciclovir 500 mg inj (Cymevene) จ านวน 
35 vial/กล่อง

53,291.35 53,291.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061090090 12/9/2561

720 ซ้ือน้ ายาย่อยสลายโปรตีน 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061090093 13/9/2561

721 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 4 ชนิด 44,940.00 44,940.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061090021 14/9/2561

722 จ้างท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารวิจัยทางการ
แพทย์

385,500.00 385,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จ ากัด บริษัท ร้อจ คอนซัลแตนท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061090022 14/9/2561

723 ซ้ือยา Pantoprazole 40 mg tab (Controloc) 
จ านวน 150 กล่อง

87,312.00 87,312.00 ตกลงราคา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061090023 18/9/2561

หนา้ 73



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

724 ซ้ือยา Meropenam 1 gm inj (Mapenem) จ านวน 
400 vial

92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061090113 19/9/2561

725 EEG (มีเทคนิคเชียลเฝ้า) ประจ าเดือนกันยายน พ.ศ. 
2561

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061090025 20/9/2561

726 ขออนุมัติค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือน
กันยายน พ.ศ. 2561

150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061090024 20/9/2561

727 ค่าสารเภสัชรังสีชนิด I-131 Capsule ประจ าเดือน
กันยายน พ.ศ. 2561

99,800.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061090027 24/9/2561

728 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061090029 24/9/2561

729 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 1 เคร่ือง 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061090028 24/9/2561

730 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 2 
รายการ

42,500.00 42,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ ากัด บริษัท เซ็นทรัล เมดิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061090031 24/9/2561

731 ขออนุมัติค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 2 เคร่ือง 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061090030 24/9/2561

732 ขออนุมัติค่าสารเภสัชรังสีชนิด I-131 Capsule 
ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

99,800.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000061090026 24/9/2561

733 ซ้ือก๊อสพับ 2 ชนิด 67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000061090148 25/9/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

734 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ ไป-กลับ ชลบุรี-
สัตหีบ วันท่ี 6 กันยายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ นายจ านงค์ ญาติเจริญ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061090002 3/9/2561

735 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงานดังเอกสารแนบ 32,120.00 32,120.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061090003 5/9/2561

736 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิพม์ 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์
 จ ากัด

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์
 จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061090001 5/9/2561

737 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษ A4  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700061090002 5/9/2561

738 ขออนุมัติจัดจ้างท าแผ่น PP ปร้ินอ้ิงเจ็ท ขนาด 160x60 
ซม. จ านวน 2 ช้ิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

1,340.00 1,340.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค  ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค  ฤทธ์ิรุ่งอรุณ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061090032 6/9/2561

739 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึกน้ าผ้ึง 100% ดอยค า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรักผัก (หน้าศาลากลาง) ร้านรักผัก (หน้าศาลากลาง) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061090059 10/9/2561

740 ขออนุมัติจัดซ้ือ Electrodes/Ohaus Model ST230 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061090071 13/9/2561

741 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 4,000 แผ่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061090097 17/9/2561

742 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 5,332 แผ่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

2,026.16 2,026.16 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061090096 17/9/2561

743 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 
หมายเลข 5201014010889 ช้ัน 3 ส านักงานคณบดี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

5,671.00 5,671.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700061090099 18/9/2561

หนา้ 75



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

744 ขออนุมัติจัดจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ ม.บูรพา - โรงแรม
เดอะเบอร์เคลีย์ โฮลเต็ล ประตูน้ า กรุงเทพฯ จ านวน 1 
คัน ในวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2561      (ไป-กลับ) ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR238 12/9/2561

745 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ/จ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
กล้องวงจรปิดและเคร่ืองบันทึกภาพกล้องวงจรปิด

24,556.50 24,556.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีสเทิร์น ไอที ซัพพลาย จ ากัด บริษัท อีสเทิร์น ไอที ซัพพลาย จ ากัด ราคา PO0206061090009 11/9/2561

746 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือและขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
ระบบกล้องวงจรปิดและเดินสายสัญญาณ

25,728.15 25,728.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีสเทิร์น ไอที ซัพพลาย จ ากัด บริษัท อีสเทิร์น ไอที ซัพพลาย จ ากัด ราคา PO0206061090010 11/9/2561

747 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติซ้ือชุดจ่ายไฟและ
เคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า

10,448.55 10,448.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีสเทิร์น ไอที ซัพพลาย จ ากัด บริษัท อีสเทิร์น ไอที ซัพพลาย จ ากัด ราคา PR0206061090035 3/9/2561

748 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือและขออนุมัติเบิกเงินค่าชุด
จ่ายไฟและคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า

9,956.35 9,956.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีสเทิร์น ไอที ซัพพลาย จ ากัด บริษัท อีสเทิร์น ไอที ซัพพลาย จ ากัด ราคา PR0206061090044 3/9/2561

749 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าป๊ัมน้ า 15,943.00 15,943.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.เค.เอ็นจิเนียร่ิง 
ซัพพลาย เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.เค.เอ็นจิเนียร่ิง 
ซัพพลาย เซอร์วิส

ราคา PO0206061090008 11/9/2561

750 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมระบบป๊ัมน้ า อาคารชุดพักอาศัย 6 ยูนิต

11,572.05 11,572.05 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.เค.เอ็นจิเนียร่ิง 
ซัพพลาย เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.เค.เอ็นจิเนียร่ิง 
ซัพพลาย เซอร์วิส

ราคา PO0206061090024 28/9/2561

751 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 1,361.04 1,361.04 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061090106 8/9/2561

752 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 7,329.50 7,329.50 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061080321 10/9/2561

753 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(ถ่ายเอกสาร)

86,938.54 86,938.54 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคา PR0206061090156 11/9/2561

754 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(ถ่ายเอกสาร)

65,328.83 65,328.83 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคา PR0206061090154 11/9/2561

755 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(ถ่ายเอกสาร)

60,574.54 60,574.54 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคา PR0206061090155 11/9/2561

756 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(ถ่ายเอกสาร)

20,511.98 20,511.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคา PR0206061090153 11/9/2561

757 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(ถ่ายเอกสาร)

64,508.68 64,508.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคา PR0206061090157 11/9/2561

หนา้ 76



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

758 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 115,025.00 115,025.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุนิสา แฝดสูงเนิน น.ส.สุนิสา แฝดสูงเนิน ราคา PO0206061090015 19/9/2561

759 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
หมาท าความสะอาดอาคาร 50 ปีฯ

70,686.00 70,686.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.
เอส.ซี.กรุ๊ป จ ากัด

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

ราคา PO0206061090021 24/9/2561

760 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(ถ่ายเอกสาร)

62,140.45 62,140.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคา PR0206061090305 27/9/2561

761 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการสมาชิก
รายเดือนเคเบิลทีวี

198,000.00 198,000.00 ตกลงราคา บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด ราคา PO0206061090025 28/9/2561

762 ขออนุมัติเบิกเงินป้ายไวนิล 10,260.00 10260 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา ราคา PO0206061090001 2/9/2561

763 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสต๊ิกเกอร์ติดกระจกประตู ขนาด 
1.00x2.00 ม. จ านวน 2 บาน

1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สัจจาเมืองม่านชลบุรี ร้าน สัจจาเมืองม่านชลบุรี ราคา PR0206061090001 1/9/2561

764 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองพิมพ์ 62,000.00 62,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206061090002 1/9/2561
765 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก 14,080.00 14,080.00 เฉพาะเจาะจง โครงการร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา โครงการร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา ราคา PR0206061090004 2/9/2561
766 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าอาหารทะเลแห้ง จ านวน 3 

กระเช้า
4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวนิดา ร้านวนิดา ราคา PR0206061090125 10/9/2561

767 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย์ อาจวาริน        นาย
จักรพงษ์ รับมีศรี

นายไพบูลย์ อาจวาริน        นาย
จักรพงษ์ รับมีศรี

ราคา PR0206061080346 10/9/2561

768 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206061090060 5/9/2018

769 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ราคา PR0206061090059 5/9/2018

770 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุด
แข่งขันกีฬา

31,800.00 31,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแอลเอสปอร์ต ร้านแอลเอสปอร์ต ราคา PR0206061090109 8/9/2018

771 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมเคร่ืองออกก าลังกาย

9,280.00 9,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษัท แกรนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด ราคา PR0206061090182 13/9/2018

772 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
ซ่อมเมนไฟและระบบควบคุมฯ

119,250.00 119,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ ราคา PO0206061090014 18/9/2018

773 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 35,540.05       35,504.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

จัดหาอุปกรณ์ส าหรับวิชาเรียน 
BFA

PR2600061090007 3/9/2561

หนา้ 77



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

774 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 400.00           400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เพ่ือจัดเตรียมส าหรับเติม
จักรยานยนต์ ของพนักงานเดิน
เอกสารของวิทยาลัย

PR2600061090006 3/9/2561

775 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 2,000.00         1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่นิสิต
วิทยาลัยนานาชาติด้านเศรษฐกิจ
และสังคม

PR2600061090005 3/9/2561

776 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 55,105.00       55,105.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด จัดเตรียมน้ ามัน น้ ามันเคร่ือง 
เพ่ือใช้เติมเคร่ืองจักรใหญ่ ของ
อาคารหอพักนิสิต

PR2600061090008 3/9/2561

777 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างท าตู้เก็บของและช้ันวาง
ของสแตนเลส

417,300.00      417,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีไซน์ สแตนเลส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดีไซน์ สแตนเลส จัดจ้างท าตู้เก็บของและช้ันวาง
ของสแตนเลส เพ่ือการจัดเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ รายวิชาการ

PO2600061090002 7/9/2561

778 ขอความเห็นชอบจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 23,326.00       23,326.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
ครุภัณฑ์ช ารุดจึงได้แจ้งช่างเข้า
ด าเนินการซ่อม

PR2600061090012 4/9/2561

779 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในงานประชุม 21,678.20       21,678.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

จานบัว 100 ใบ จานต้ืน 100 ใบ
 ชาม 50 ใบ แก้วใส่น้ า 2 โหล 
ช้อนกาแฟ 3 โหล ช้อมส้อม 8 
แพ็ต ท่ีคีบน้ าแข็ง 3 อัน แก้ว
กาแฟ 50 ใบ จานรอง 50 ใบ

PR2600061090021 5/9/2561

780 ขอความเห็นชอบในการจัดเตรียมน้ าด่ืม 9,600.00         9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือจัดเตรียมส าหรับบริการแก่
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต และ
ใช้บริการในงานประชุม

PR2600061090028 6/9/2561

781 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 78,520.00       78,520.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติและ
เสนอแนะหนังสือเพ่ือใช้บริการ
ค้นคว้าในห้องสมุด

PR2600061090025 6/9/2561

หนา้ 78



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

782 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 279,790.00      279,790.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติและ
เสนอแนะหนังสือเพ่ือใช้บริการ
ค้นคว้าในห้องสมุด

PO2600061090001 6/9/2561

783 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 96,427.00       96,427.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติและ
เสนอแนะหนังสือเพ่ือใช้บริการ
ค้นคว้าในห้องสมุด

PR2600061090022 6/9/2561

784 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 80,560.00       80,560.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติและ
เสนอแนะหนังสือเพ่ือใช้บริการ
ค้นคว้าในห้องสมุด

PR2600061090026 6/9/2561

785 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 27,900.00       27,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติและ
เสนอแนะหนังสือเพ่ือใช้บริการ
ค้นคว้าในห้องสมุด

PR2600061090024 6/9/2561

786 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 6,224.00         6,224.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติและ
เสนอแนะหนังสือเพ่ือใช้บริการ
ค้นคว้าในห้องสมุด

PR2600061090023 6/9/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

787 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าจืด 7,500.00         5,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุมิตร  ล าดวน นายสุมิตร  ล าดวน ได้รับแจ้งจากการประปาส่วน
ภูมิภาคว่า ท่อประปาแตกฉุกเฉิน
  จึงได้ส ารองน้ าจืดไว้ใช้ใน
อาคารหอพัก เน่ืองจากพบว่าการ
ไหลของน้ าประปาไหลช้ามาก
เกรงว่าช่วงวันหยุด จะไม่มีน้ าใช้
ในอาคารหอพัก

PR2600061090034 7/9/2561

788 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 5,000.00         4,250.00 เฉพาะเจาะจง นายสุมิตร  ล าดวน นายสุมิตร  ล าดวน ได้รับแจ้งจากการประปาส่วน
ภูมิภาคว่า ท่อประปาแตกฉุกเฉิน
  จึงได้ส ารองน้ าจืดไว้ใช้ใน
อาคารหอพัก เน่ืองจากพบว่าการ
ไหลของน้ าประปาไหลช้ามาก
เกรงว่าช่วงวันหยุด จะไม่มีน้ าใช้
ในอาคารหอพัก

PR2600061090061 7/9/2561

789 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าจืด 20,000.00       19,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุมิตร  ล าดวน นายสุมิตร  ล าดวน ได้รับแจ้งจากการประปาส่วน
ภูมิภาคว่า ท่อประปาแตกฉุกเฉิน
  จึงได้ส ารองน้ าจืดไว้ใช้ใน
อาคารหอพัก เน่ืองจากพบว่าการ
ไหลของน้ าประปาไหลช้ามาก
เกรงว่าช่วงวันหยุด จะไม่มีน้ าใช้
ในอาคารหอพัก

PR2600061090062 7/9/2561

790 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 2,000.00 1,701.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) จัดเตรียมส าหรับเบิกใช้ใน
ส านักงาน และส ารองส าหรับใช้
ในห้องเรียนส าหรับนิสิตใช้ในการ
เรียนการสอนของนิสิตวิทยาลัย
นานาชาติ

PR2600061090063 7/9/2561

หนา้ 80



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

791 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 1,300.00 1,140.00 เฉพาะเจาะจง นายสุมิตร  ล าดวน นายสุมิตร  ล าดวน ได้รับแจ้งจากการประปาส่วน
ภูมิภาคว่า ท่อประปาแตกฉุกเฉิน
  จึงได้ส ารองน้ าจืดไว้ใช้ใน
อาคารหอพัก เน่ืองจากพบว่าการ
ไหลของน้ าประปาไหลช้ามาก
เกรงว่าช่วงวันหยุด จะไม่มีน้ าใช้
ในอาคารหอพัก

PR2600061090070 11/9/2561

792 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหมึกเคร่ืองพิมพ์ 50,354.20 50,354.20 เฉพาะเจาะจง หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค จัดเตรียมหมึกเคร่ืองพิมพ์ไว้ใช้ใน
งานส านักงานและซ่อมแซม
เคร่ืองพิมพ์ เป็นการบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์  เน่ืองจากช ารุด

PR2600061090065 11/9/2561

793 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติและ
เสนอแนะหนังสือเพ่ือใช้บริการ
ค้นคว้าในห้องสมุด

PR2600061090066 11/9/2561

794 ขอความเห็นชอบในการจัดหากระดาษทิชชู่ 44,726.00 44,726.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

เพ่ือจัดเตรียมส าหรับห้องน้ า 
และห้องประชุม

PR2600061090067 11/9/2561

795 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุส าหรับงานซ่อมแซม
ครุภัณฑ์หอพัก

3,500.00 3,118.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง จัดเตรียมวัสดุส าหรับซ่อมแซม PR2600061090071 11/9/2561

796 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 1,934.10 1,934.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซียบุ๊ค จ ากัด บริษัท เอเซียบุ๊ค จ ากัด เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติและ
เสนอแนะหนังสือเพ่ือใช้บริการ
ค้นคว้าในห้องสมุด

PR2600061090069 11/9/2561

797 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ 6,500.00         5,146.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด เป็นการบ ารุงรักษารถยนต์ให้อยู่
ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน

PR2600061090074 11/9/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

798 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมห้องป๊ัมน้ า อาคาร
หอพักหญิง

33,705.00 33,705.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด บริษัท ซีพี โปรเกรส จ ากัด ได้รับแจ้งจากการประปาส่วน
ภูมิภาคว่า ท่อประปาแตกฉุกเฉิน
  จึงได้ส ารองน้ าจืดไว้ใช้ใน
อาคารหอพัก เน่ืองจากพบว่าการ
ไหลของน้ าประปาไหลช้ามาก
เกรงว่าช่วงวันหยุด จะไม่มีน้ าใช้
ในอาคารหอพัก

PO2600061090003 13/9/2561

799 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และจ้าง
เหมาบริการติดกลอนประตูมุ้งลวดหลังห้องน้ า

80,442.00 80,442.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพัก
และผู้พักอาศัยว่าพบครุภัณฑ์ท่ี
ช ารุดหลายรายการ

PR2600061090081 13/9/2561

800 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ 5,000.00 4,898.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด เป็นการบ ารุงรักษารถยนต์ให้อยู่
ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน

PR2600061090094 14/9/2561

801 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซฒ
เคร่ืองปรับอากาศหอพักนิสิต

67,500.95 67,500.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
เคร่ืองปรับอากาศช ารุด ไม่เย็น
และน้ าหยด จึงได้แจ้งช่างเข้า
ด าเนินการซ่อมแซม

PR2600061090092 14/9/2561

802 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมรถยนต์ 31,521.13 31,521.13 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด เป็นการบ ารุงรักษารถยนต์ให้อยู่
ในสภาพท่ีพร้อมใช้งาน

PR2600061090093 14/9/2561

803 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 15,985.80 15,985.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
เคร่ืองปรับอากาศช ารุด ไม่เย็น
และน้ าหยด จึงได้แจ้งช่างเข้า
ด าเนินการซ่อมแซม

PR2600061090106 18/9/2561

804 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างล้างท่อน้ ารอบอาคาร
วิทยาลัยนานาชาติ

8,500.00         8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพล สมพร นายสมพล สมพร ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบท่อ
ระบายน้ าตัน จึงได้แจ้งช่าง
ด าเนินการล้างท่อระบายน้ า

PR2600061090127 24/9/2561

805 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ 1,500.00         1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริฉัตร เมืองวัง นางสาวปาริฉัตร เมืองวัง จ้างเหมาบริการรถยนต์ ตม.ศรี
ราชา-จัดหางานชลบุรี

PR2600061090136 26/9/2561
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