
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 ขออนุมัติจัดจ้างท าความสะอาดพ้ืนท่ีภายในกลุ่มอาคาร
ศูนย์กิจกรรมนิสิต หอพักนิสิต 14 และ 15 และบริเวณ
โดยรอบกลุ่มอาคาร เดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 
2561 (2 เดือน)

435,136.00 435,136.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206062100001 1/10/2561

2 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดือนกันยายน 2561 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062100027 2/10/2561

3 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เคร่ือง 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง ที แอนด์ ที ออฟฟิศ ซัพพลาย ที แอนด์ ที ออฟฟิศ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062100117 9/10/2561

4 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 2 รายการ 1,380.00 1,380.00 เฉพาะเจาะจง บ.เอส พี วี ไอ จ ากัด(มหาชน) บ.เอส พี วี ไอ จ ากัด(มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062100145 11/10/2561

5 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก 3 ชุด 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคถาวร(แป้น) ร้านโชคถาวร(แป้น) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062100252 22/10/2561

6 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ายานพาหนะ 1 งาน 10,400.00 10,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ  วรรัตน์ นายสราวุธ  วรรัตน์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062100251 22/10/2561

7 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ  วรรัตน์ นายสราวุธ  วรรัตน์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062100284 24/10/2561

8 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 1 เคร่ือง 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062100289 24/10/2561

9   ขออนุมัติจัดเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง
 จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 
30 กันยายน 2562 (12 เดือน)

14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206062100062 29/10/2561

10 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมป้ายไม้ ทาสี ชมรมพุทธศาสน์ 1 งาน 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจ๋า ร้านป้ายจ๋า เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062100303 29/10/2561

11 ขออนุมัติจัดเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารจากเคร่ืองถ่ายเอกสาร
 ช้ันบน กองกิจการนิสิต ประจ าปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 12 เดือน

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206062100059 29/10/2561

12 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารช้ันล่าง ขาวด า-สี จ านวน 12
 เดือน

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206062100058 29/10/2561

13 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 2 ชนิด 6,980.00 6,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062100304 29/10/2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

หนา้ 1



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

14 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการก าจัดปลวกอาคารศูนย์
กิจกรรมนิสิต ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน
 2562 -12 เดือน (12 งวด)

25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จ ากัด บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206062100061 29/10/2561

15 ขอความเห็นชอบเสนอค่าเข้าเล่มสันกาวไม่เคลือบ
เอกสารงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
จ านวน 2 รายการ

17,700.00       17,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062100050 3/10/2561

16 จัดซ้ือข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เน่ืองในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร วันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 
2561 ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและ
ตราด

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางทิพยา  ภาคสุข นางทิพยา  ภาคสุข มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208062100010 8/10/2561

17 จัดซ้ือข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เน่ืองในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร วันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 
2561 ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางทิพยา  ภาคสุข นางทิพยา  ภาคสุข มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208062100009 8/10/2561

18 ขอซ้ือข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์เน่ืองในการ
จัดพิธีบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึกเน่ืองในวัน
คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในวันวันท่ี 23 ตุลาคม 2561 ณ ศาลากลาง
จังหวัดจันทบุรี

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางทิพยา  ภาคสุข นางทิพยา  ภาคสุข มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208062100015 19/10/2561

19 ขอซ้ืออุปกรณ์ใช้ในโครงการFutsal Burapha League 
Cap

2,950.00 2,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี โอ สปร์ต ร้าน พี โอ สปร์ต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208062100016 22/10/2561

20 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดภายในอาคารและ
บริเวณรอบนอกอาคารของมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขต
จันทบุรี

329,868.00 329,868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ไฮ
คลาส อินเตอร์เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไฮ
คลาส อินเตอร์เซอร์วิส จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208062100001 29/10/2561

21 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ต้ังแต่วันท่ี 
๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

266,419.69 266,419.69 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย พีพีเอ
จี จ ากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีพีเอจี
 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208062100002 29/10/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

22 จ้างเหมาก าจัดปลวก มดและแมลง ต้ังแต่วันท่ี 1ตุลาคม
 พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562

180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ทิวาพร สวัสดีมงคล น.ส. ทิวาพร สวัสดีมงคล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208062100004 31/10/2561

23 จ้างเหมาจัดเก็บขยะภายในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา
เขตจันทบุรี และน าไปท้ิง ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.
2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2561

168,000.00 168,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนต าบลโขมง องค์การบริหารส่วนต าบลโขมง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0208062100003 31/10/2561

24 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจาก
เคร่ืองถ่ายเอกสารงานเอกสารต่างๆภายในกองบริหาร
วิทยาเขตสระแก้ว

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062100006 5/10/2018

25 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร 
จ ากัด

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209062100012 5/10/2018

26 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาพนักงานท าความ
สะอาด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

924,500.00 924,500.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีวีเค 
จ ากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีวีเค 
จ ากัด

บริการดี ราคาต่ าสุด PO0209062100005 9/10/2018

27 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 
5409003010004

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายวิชชา สารการ นายวิชชา สารการ บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062100016 10/10/2018

28 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษาระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AuttoLip

200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริการดี ราคาต่ าสุด PO0209062100006 10/10/2018

29 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ(ใบส่ังจ่ายน้ ามัน 
จ านวน 3 เล่ม)

120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร 
จ ากัด

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209062100018 11/10/2018

30 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างบริการดูแลบ ารุงรักษา
ลิฟต์ อาคารดร.สุชาติฯ

27,285.00 27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ จ ากัด (มหาชน) บริการดี ราคาต่ าสุด PO0209062100007 12/10/2018

31 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

1,555,000.00 1,555,000.00 ประกวดราคา บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีวีเค 
จ ากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีวีเค 
จ ากัด

บริการดี ราคาต่ าสุด PO0209062100008 12/10/2018

32 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าพวงมาลาดอกไม้สด เพ่ือ
เป็นการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม
นาถบพิตร จ านวน 2 พวง

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รัตนาภรณ์พูนทรัพย์ (นกดอกไม้สด) รัตนาภรณ์พูนทรัพย์ (นกดอกไม้สด) จัดได้สวยงาม เหมาะสม ราคาต่ าสุด PR0209062100022 16/10/2018

33 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าน้ าด่ืม จ านวน 13 ถัง 208.00 208.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาติ โพธ์ิศรี นายสมชาติ โพธ์ิศรี สินค้าคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209062100028 18/10/2018

หนา้ 3



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

34 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน กค3602 สระแก้ว

5,981.84 5,981.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด

บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062100030 24/10/2018

35 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน นข 3484 สระแก้ว

9,325.85 9,325.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด

บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062100032 24/10/2018

36 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน นข 3426 สระแก้ว

9,046.05 9,046.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่าย
โตโยต้า จ ากัด

บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062100031 24/10/2018

37 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าพวงมาลาดอกไม้สด เน่ือง
ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ในวันท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 2 พวง

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง รัตนาภรณ์พูนทรัพย์ (นกดอกไม้สด) รัตนาภรณ์พูนทรัพย์ (นกดอกไม้สด) จัดได้สวยงาม เหมาะสม ราคาต่ าสุด PR0209062100033 25/10/2018

38 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าซ่อมแซมรถบัสโดยสาร
ทะเบียน 40-0520 ชลบุรี

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวงค์สวัสด์ิ บริการ ร้านวงค์สวัสด์ิ บริการ บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062100034 25/10/2018

39 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร 
จ ากัด

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209062100038 31/10/2018

40 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ (ยาฆ่าเห็บหมัดหมา)
จ านวน 1 ขวด

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญภัณฑ์ ร้าน เจริญภัณฑ์ สินค้าคุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209062100036 31/10/2018

41 เช่าบริการสัญญาณเคเบิลทีวี โครงการหอพักเทา-ทอง 14,400.00 14,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PO0218062100002 1/10/2561

42 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาลิฟต์ หอพักเทา-ทอง 4 199,020.00 199,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) 
จ ากัด

บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PO0218062100001 1/10/2561

43 จ้างเหมาบริการก าจัดปลวก โครงการหอพักเทา-ทอง 228,000.00 228,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส 
(2009) จ ากัด

บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PO0218062100003 5/10/2561

44 ซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 97,200.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์ นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PO0218062100004 11/10/2561

45 ซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร 28,190.00 28,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PO0218062100005 11/10/2561

หนา้ 4



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

46 จ้างเช็คระบบควบคุมไฟฟ้าเคร่ืองป๊ัมน้ าหอพักเทา-ทอง 4 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์  พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์  พ่ึงสังวาลย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218062100021 18/10/2561

47 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 4 47,936.00 47,936.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PO0218062100006 19/10/2561

48 จ้างซ่อมแซมประตูบานสวิง ห้อมคอมพิวเตอร์ หอพัก
เทา-ทอง 4

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเทิดศักด์ิ  รัศมี นายเทิดศักด์ิ  รัศมี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218062100024 24/10/2561

49 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 3 43,977.00 43,977.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PO0218062100007 30/10/2561

50 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
คอมพิวเตอร์ ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

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

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ ราคาจ้าง 
10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062100006 1/10/2561

51 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสหศึกษา และ
บริเวณโดยรอบ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

430,000.00 430,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส            ราคาเสนอ 
430,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส        ราคาจ้าง 
430,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062100001 1/10/2561

52 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคล
 ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ      
ราคาเสนอ 10,500 บาท

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ ราคาจ้าง
 10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062100004 1/10/2561

53 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ 
ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

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

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคา
จ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062100005 1/10/2561

54 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา  แก้วแหวน       ราคา
เสนอ 10,500 บาท

นายบูรพา  แก้วแหวน     ราคาจ้าง
 10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062100003 1/10/2561

55 ขออนุมัติถ่ายเอกสาร A4 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
เสนอ 20,000 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062100007 1/10/2561

หนา้ 5



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

ร้านสุภรณ์ทิพย์               ราคาซ้ือ
 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062100010 2/10/2561

57 ขออนุมัติจ้างบริการดูแลบ ารุงรักษาและแก้ไขลิฟต์
โดยสาร อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 2 เคร่ือง

92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด           ราคา
เสนอ 92,020 บาท

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์
(ประเทศไทย) จ ากัด        ราคาจ้าง
 92,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062100008 2/10/2561

58 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือมอบให้กับคณะศึกษาดู
งานจากประเทศอินโดนีเซีย ณ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ วันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา   
                       ราคาเสนอ 720
 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา    
                       ราคาซ้ือ 720 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062100027 17/10/2561

59 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคล คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2561

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ      
ราคาเสนอ 11,000 บาท

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ ราคาจ้าง
 11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062100009 22/10/2561

60 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์               ราคา
เสนอ 2,800 บาท

ร้านสุภรณ์ทิพย์               ราคาซ้ือ
 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062100054 22/10/2561

61 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561

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

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 20,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062100012 24/10/2561

62 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

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

นายบูรพา  แก้วแหวน     ราคาจ้าง
 11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062100011 24/10/2561

63 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์
 ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ        
ราคาเสนอ 8,000 บาท

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ ราคาจ้าง 
8,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062100061 24/10/2561

64 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561

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

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคา
จ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062100010 24/10/2561

65 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 1,234,800.00 1,234,800.00 ประกวดราคา บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206062100032 2/10/2561

หนา้ 6



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

66 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 56,520.00 56,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206062100019 2/10/2561

67 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 2,074,680.00 2,074,680.00 ประกวดราคา บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206062100031 2/10/2561

68 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 415,000.00 415,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ซอฟท์แวร์ จ ากัด บริษัท สตาร์ซอฟท์แวร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206062100040 5/10/2561

69 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 26,265.99 26,265.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062100076 5/10/2561

70 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062100111 8/10/2561

71 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 59,400.00 59,400.00 เฉพาะเจาะจง นางมานพ แก้วมณี นางมานพ แก้วมณี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062100115 8/10/2561

72 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 97,100.00 97,100.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062100102 8/10/2561

73 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเว่นอินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด

บริษัท คอมเซเว่นอินเตอร์เนช่ันแนล
 จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062100109 8/10/2561

74 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 538,743.34 538743.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206062100051 12/10/2561

75 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 13,800.00 13,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062100122 9/10/2561

76 ขออนุมัติเบิกเงินค่ารับรองและค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจรับ

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

PR0206062100121 9/10/2561

77 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062100140 10/10/2561

78 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 6,320.00 6,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062100139 10/10/2561

79 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง วารสารข่าวปราบปรามและสัมพันธ์ วารสารข่าวปราบปรามและสัมพันธ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062100147 11/10/2561

80 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062100172 17/10/2561

หนา้ 7



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

81 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 46,010.00 46,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โชคภุชงค์ จ ากัด บริษัท โชคภุชงค์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062100173 17/10/2561

82 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ/จ้าง 1,243,440.00 1,243,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206062100063 31/10/2561

83 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าเก้าอ้ี 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) PR0206062100296 25/10/2561

84 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ือง
ส ารองกระแสไฟฟ้า

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด PR0206062100299 25/10/2561

85 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
คอมพิวเตอร์ ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

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

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ ราคาจ้าง 
10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062100006 1/10/2561

86 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสหศึกษา และ
บริเวณโดยรอบ ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

430,000.00 430,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส            ราคาเสนอ 
430,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส        ราคาจ้าง 
430,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062100001 1/10/2561

87 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคล
 ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ      
ราคาเสนอ 10,500 บาท

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ ราคาจ้าง
 10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062100004 1/10/2561

88 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ 
ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

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

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคา
จ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062100005 1/10/2561

89 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา  แก้วแหวน       ราคา
เสนอ 10,500 บาท

นายบูรพา  แก้วแหวน     ราคาจ้าง
 10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062100003 1/10/2561

90 ขออนุมัติถ่ายเอกสาร A4 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
เสนอ 20,000 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062100007 1/10/2561

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

ร้านสุภรณ์ทิพย์               ราคาซ้ือ
 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062100010 2/10/2561

หนา้ 8



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

92 ขออนุมัติจ้างบริการดูแลบ ารุงรักษาและแก้ไขลิฟต์
โดยสาร อาคารสหศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 2 เคร่ือง

92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด           ราคา
เสนอ 92,020 บาท

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์
(ประเทศไทย) จ ากัด        ราคาจ้าง
 92,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062100008 2/10/2561

93 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือมอบให้กับคณะศึกษาดู
งานจากประเทศอินโดนีเซีย ณ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์ วันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา   
                       ราคาเสนอ 720
 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา    
                       ราคาซ้ือ 720 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062100027 17/10/2561

94 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคล คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2561

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ      
ราคาเสนอ 11,000 บาท

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ ราคาจ้าง
 11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062100009 22/10/2561

95 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์               ราคา
เสนอ 2,800 บาท

ร้านสุภรณ์ทิพย์               ราคาซ้ือ
 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062100054 22/10/2561

96 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561

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

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 20,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062100012 24/10/2561

97 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

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

นายบูรพา  แก้วแหวน     ราคาจ้าง
 11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062100011 24/10/2561

98 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์
 ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ        
ราคาเสนอ 8,000 บาท

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ ราคาจ้าง 
8,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062100061 24/10/2561

99 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561

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

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคา
จ้าง 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062100010 24/10/2561

100 ขอจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาและแก้ไขลิฟท์โดยสาร 55,640.00 55,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด มีบริการท่ีดี PO0500062100002 3/10/2561

101 ขอจ้างเหมาบริการป้องกันก าจัด ปลวก หนู ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส 
(2009) จ ากัด

บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009)
 จ ากัด

มีบริการท่ีดี PO0500062100001 3/10/2561

หนา้ 9



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

102 ขอจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารเรียนคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2,310,000.00 2,310,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี 
เซอร์วิส จ ากัด

มีบริการท่ีดี PO0500062100004 8/10/2561

103 ขอจ้างเหมาดูแล ต้นไม้ สวน สระน้ า ลานจอดรถและ
สภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์

427,911.73 427,911.73 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

มีบริการท่ีดี PO0500062100003 8/10/2561

104 ขอซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบียน กว-1724 ชลบุรี 6,150.00 6,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพชรฟิล์ม แอนด์ ซาวด์ ร้าน เพชรฟิล์ม แอนด์ ซาวด์ มีบริการท่ีดี PR0500062100045 12/10/2561

105 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์สี 29,800.00 29,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาถูก PO0500062100005 18/10/2561

106 ขอซ้ือชุดดรัมสร้างภาพ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สิน้ามีคุณภาพ PR0500062100049 18/10/2561

107 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 78A 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สิน้ามีคุณภาพ PR0500062100052 19/10/2561

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

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาถูก PO0500062100007 25/10/2561

109 ขอซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ CANON รุ่น 
IR7105

74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอีสเทิร์น ก๊อปป้ี จ ากัด บริษัท ไทยอีสเทิร์น ก๊อปป้ี จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาถูก PO0500062100008 25/10/2561

110 ขอซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ CANON รุ่น 
IR7095

74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ี
เออร์ จ ากัด

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ี
เออร์ จ ากัด

มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาถูก PO0500062100006 25/10/2561

111 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,051.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,051.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062100002 2/10/2561

112 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา 720.00

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
 720.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062100004 2/10/2561

113 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนแก๊ส 395.00 ร้านบางแสนแก๊ส 395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062100003 2/10/2561

114 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 1,500.00 ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 1,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062100001 2/10/2561

115 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภรณ์ วรรณจุฑา 
1,250.00

นางสาวอาภรณ์ วรรณจุฑา 
1,250.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062100005 3/10/2561

116 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 1,000.00 ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062100007 5/10/2561

หนา้ 10



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

117 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา 2,880.00

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
 2,880.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062100008 5/10/2561

118 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา 1,440.00

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
 1,440.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062100009 5/10/2561

119 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,500.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062100014 9/10/2561

120 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 560.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 560.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062100015 9/10/2561

121 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าป้ายช่ือและต าแหน่ง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายวษุรัต จันทร์เนตร 1,200.00 นายวษุรัต จันทร์เนตร 1,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062100033 11/10/2561

122 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 7,370.00 7,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
7,368.06

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
7,368.06

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062100031 11/10/2561

123 ขออนุมัติซ้ืออาหารแห้งท าบุญ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด 
1,738.20

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด 
1,738.20

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062100028 11/10/2561

124 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด 4,000.00 บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด 4,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062100034 11/10/2561

125 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 1,760.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 1,760.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062100046 12/10/2561

126 ขออนุมัติจ้างเหมาป้องกันและก าจัดปลวก มด แมลง 
และหนู

130,000.00 130,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย 
จ ากัด 130,000.00

บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จ ากัด
 130,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400062100001 16/10/2561

127 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงาน 135,840.00 135,840.00 เฉพาะเจาะจง นางรมณ บุญสาย 135,840.00 นางรมณ บุญสาย 135,840.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400062100003 16/10/2561

128 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงาน 92,700.00 92,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววาศนา  สามกิจ 92,700.00 นางสาววาศนา  สามกิจ 92,700.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400062100006 16/10/2561

129 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าตรายาง 11,277.80 11,277.80 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีศิลปการพิมพ์ 11,277.80 ร้าน ศรีศิลปการพิมพ์ 11,277.80 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400062100012 16/10/2561

130 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการขับรถ 159,000.00 159,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์  วงษ์เสถียร 
159,000.00

นายวิโรจน์  วงษ์เสถียร 159,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400062100002 16/10/2561

หนา้ 11



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

131 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดและดูแลพืชสวน
บริเวณรอบอาคารคณะพยาบาลศาสตร์

2,663,100.00   2,690,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

1. บริษัท คลีนเนอร่ี จ ากัด 
2,663,100.00
2. บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี 
เซอร์วิส จ ากัด
3,025,104.00
3. บริษัท เจเอส คลีนน่ิง จ ากัด 
2,683,000.00

บริษัท คลีนเนอร์ร่ี จ ากัด
2,663,100.00

เสนอราคาต่ าสุด PO0400062100010 16/10/2561

132 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาด 92,700.00 92,700.00 เฉพาะเจาะจง นางอุษา  กิจสิพงษ์ 92.700.00 นางอุษา  กิจสิพงษ์ 92.700.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400062100005 16/10/2561

133 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาลิฟต์ ''ฮิตาชิ'' 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 30,000.00

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 30,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400062100007 16/10/2561

134 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาลิฟต์ ''มิตซูบิชิ'' 32,956.00 32,956.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 32,956.00

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 32,956.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400062100008 16/10/2561

135 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเคร่ืองส ารองไฟ 
จ านวน 45 เคร่ือง

604,800.00 604,800.00 ตกลงราคา บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
604,800.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
604,800.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400062100009 16/10/2561

136 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 80 เคร่ือง 37,680.00 37,680.00 ประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตาม
หลักเกณฑ์ท่ี
กระทรวงการคลัง
ก าหนด

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด PO0400062100011 16/10/2561

137 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 53,000.00 53,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
53,000.00

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
53,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062100054 16/10/2561

138 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

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062100076 17/10/2561

139 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานท่ี 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist 2,000.00 Kalaya Florist 2,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062100073 17/10/2561

หนา้ 12



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

140 ขออนุมัติซ้ือข้าวสาร 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด 
1,480.00

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด 
1,480.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062100082 17/10/2561

141 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนแก๊ส 395.00 ร้านบางแสนแก๊ส 395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062100075 17/10/2561

142 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 2,667.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 2,667.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062100074 17/10/2561

143 ขออนุมัติซ้ือพวงมาลัย 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist 4,000.00 Kalaya Florist 4,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062100079 17/10/2561

144 ขออนุมัติซ้ือปล๊ักไฟ 475.01 475.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
475.01

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
475.01

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062100084 18/10/2561

145 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 630.00 630.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 630.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 630.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062100085 18/10/2561

146 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา 480.00

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
 480.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062100083 19/10/2561

147 ขออนุมัติซ้ืออาหารแห้ง 1,240.50 1,240.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด 
1,240.50

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด 
1,240.50

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062100096 22/10/2561

148 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,085.00 3,085.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,085.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,085.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062100098 24/10/2561

149 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการดูแลบ ารุงรักษาลิฟต์ ''ฟูจิเทค''
 ณ อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์ คณะพยาบาลศาสตร์

27,463.33 27,463.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ันแนล
 จ ากัด 27,463.33

บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด 27,463.33

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400062100013 31/10/2561

150 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 6,200.00 ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 6,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062100103 29/10/2561

151 ขออนุมัติซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ และกรวยกระดาษ
ส าหรับด่ืมน้ า

24,822.93 24,822.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 24,822.93 บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 24,822.93 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400062100014 31/10/2561

152 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 7,260.00 7,260.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐ
โภคิน 6,270.00

นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐ
โภคิน 6,270.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062100117 31/10/2561

153 จ้างเหมาบริการดูแลเด็กเล็ก 6,930.00 6,930.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐ
โภคิน 6,270.00

นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐ
โภคิน 6,270.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062100121 31/10/2561

154 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 13,073.85 13,073.85 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 13,073.85 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 13,073.85 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400062100015 31/10/2561

หนา้ 13



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

155 ขออนุมัติจ้างเหมาบ ารุงรักษาลิฟต์อาคารวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ

62,370.00 62,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100002 1/10/2018

156 ขออนุมัติจ้างเหมาบ ารุงรักษาลิฟต์อาคารสิรินธรและ
อาคารฟิสิกส์

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ันแนล
 จ ากัด

บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100001 1/10/2018

157 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 เคร่ือง 61,200.00 61,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100003 2/10/2018

158 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดกลุ่มอาคารเรียนของ
คณะวิทยาศาสตร์

3,520,836.07 3,700,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

ราคาต่ าสุด อยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062100005 4/10/2018

159 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววีณา  ซุ่นไล้ นางสาววีณา  ซุ่นไล้ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100007 5/10/2018

160 จ้างเทลางน้ าด้านข้างอาคารซีแอล 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100009 5/10/2018

161 ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 47,590.00 47,590.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100006 5/10/2018

162 วัสดุอ่ืน 1,170.00 1,170.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาณิสรา  ตรีโรจนกุล นางสาวปาณิสรา  ตรีโรจนกุล ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100023 9/10/2018

163 ค่าซ่อมแซมพ้ืนอาคารCL 75,140.00 75,140.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จ าปาบุรี นายสมชาย จ าปาบุรี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100007 10/10/2018

164 ค่าจ้างดูดส่ิงปฏิกูล 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเพ่ิมบุญมี  กล้าแข็ง นายเพ่ิมบุญมี  กล้าแข็ง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100034 10/10/2018

165 ซ่อมพ้ืนห้องน้ าอาคารฟิสิกส์ห้อง109 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา  มะโนม่ัน นางณัฐสุดา  มะโนม่ัน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100032 10/10/2018

166 ซ่อมทีวี 8,795.00 8,795.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100033 10/10/2018

167 ค่าประชาสัมพันธ์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100050 12/10/2018

168 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ฝ่ายวิชาการ ส านักงานคณบดี คณะ
วิทยาศาสตร์

180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เบญจมาศ หนูสมแก้ว น.ส. เบญจมาศ หนูสมแก้ว ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100011 12/10/2018

หนา้ 14



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

169 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ฝ่ายบริหาร งานบุคคล ส านักงาน
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์

180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรัชดาภรณ์ อาจพงษ์ นางสาวรัชดาภรณ์ อาจพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100009 12/10/2018

170 ขออนุมัติจ้างเหมาบ ารุงรักษาลิฟต์อาคารปฏิบัติการ
พ้ืนฐานและศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์

148,944.00 148,944.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม เอลเลเวเตอร์ แอนด์ 
เอสเคเลเทอร์ จ ากัด

บริษัท สยาม เอลเลเวเตอร์ แอนด์ 
เอสเคเลเทอร์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100012 12/10/2018

171 วัสดุ 22,880.00 22,880.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100022 19/10/2018

172 ตัดต้นไม้ 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยรัตน์ สุพรรณ นายชัยรัตน์ สุพรรณ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100010 12/10/2018

173 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ฝ่ายบริหาร งานการเงินและพัสดุ 
ส านักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทรานิษฐ์ นวลจันทร์ นางสาวภัทรานิษฐ์ นวลจันทร์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100013 16/10/2018

174 วัสดุอ่ืน 49,220.00 49,220.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. 
อินเตอร์เทรด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100015 17/10/2018

175 ขออนุมัติจ้างเหมาเตรียมปฏิบัติการ ภาคชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์

180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรกฎ จันทร์ประเสริฐ นายกรกฎ จันทร์ประเสริฐ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100014 16/10/2018

176 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100066 17/10/2018

177 ขออนุมัติซ้ือเตาอบไมโครเวฟ 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100024 22/10/2018

178 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 20,800.00 20,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100025 22/10/2018

179 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์/หน่วยความจ า Ram 12,700.00 12,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062110002 1/11/2018

180 วัสดุอ่ืน 7,384.07 7,384.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100076 18/10/2018

181 วัสดุอ่ืน 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100087 18/10/2018

182 วัสดุอ่ืน 5,093.20 5,093.20 เฉพาะเจาะจง ร้านเสียงศักด์ิ บล็อก ร้านเสียงศักด์ิ บล็อก ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100094 18/10/2018

หนา้ 15



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

183 วัสดุ 69,336.00 69,336.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100016 18/10/2018

184 วัสดุ 10,486.00 10,486.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100018 18/10/2018

185 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 15 รายการ 2,880.60 2,880.60 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด / ร้านลายไผ่ / ร้านธีรเดช / 
ร้านไถ่เส็ง / บริษัท โปรแอ๊คทีฟ 
แมเนจเม้นท์ จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด / ร้านลายไผ่ / ร้านธีรเดช / 
ร้านไถ่เส็ง / บริษัท โปรแอ๊คทีฟ 
แมเนจเม้นท์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100077 18/10/2018

186 ซ่อมลิฟท์อาคารซีแอล 6,163.20 6,163.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม เอลเลเวเตอร์ แอนด์ 
เอสเคเลเทอร์ จ ากัด

บริษัท สยาม เอลเลเวเตอร์ แอนด์ 
เอสเคเลเทอร์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100096 18/10/2018

187 ค่าประชาสัมพันธ์ 13,800.00 13,800.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100017 18/10/2018

188 วัสดุอ่ืนๆ 3,082.67 3,082.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100074 18/10/2018

189 วัสดุอ่ืนๆ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100082 18/10/2018

190 ขออนุมัติจ้างซักผ้าเช็ดมือ (ส าหรับการเรียนปฏิบัติการ) 806.00 806.00 เฉพาะเจาะจง นางนวพร พงษ์ไพโรจน์ นางนวพร พงษ์ไพโรจน์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100078 18/10/2018

191 วัสดุ 8,630.00 8,630.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100091 18/10/2018

192 ขออนุมัติซ้ือตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100023 22/10/2018

193 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ตู้กดน้ าร้อนเย็น 6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100099 18/10/2018

194 ค่าซ่อมแซม 2,870.00 2,870.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยบางแสน ร้านน้อยบางแสน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100088 18/10/2018

195 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 28,900.00 28,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พร้ิน วินเทค พร้ิน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100036 30/10/2018

196 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - รถเข็น 11,250.00 11,250.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100019 19/10/2018

หนา้ 16



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

197 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ 4 รายการ 169,900.00 169,900.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100021 19/10/2018

198 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 2 จ านวน
 1 เคร่ือง

350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100020 19/10/2018

199 จ้างเหมารถยนต์ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100124 24/10/2018

200 ปรับปรุง-ห้องภาควิชาจุลชีววิทยา 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100030 26/10/2018

201 ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100141 24/10/2018

202 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์-ตู้บ่มเช้ือ 79,500.00 79,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100040 31/10/2018

203 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์-ตู้อบความร้อน 45,261.00 45,261.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตต้ิงเยน
เนอรัลซัพพลาย จ ากัด

บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตต้ิงเยน
เนอรัลซัพพลาย จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100042 31/10/2018

204 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์-ตู้เย็น 25,999.99 25,999.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอส.พี.มาร์ท จ ากัด บริษัท ชลบุรี เอส.พี.มาร์ท จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100043 31/10/2018

205 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์-รถเข็นของ 10,350.00 10,350.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100041 31/10/2018

206 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ แล็บไดเร็คท์ จ ากัด บริษัท เอ แล็บไดเร็คท์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100140 24/10/2018

207 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 7,265.30 7,265.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100129 24/10/2018

208 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 9 เคร่ือง

143,550.00 143,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100027 25/10/2018

209 ขออนุมัติจ้างเหมาบริหารงานวิศวกรรมระบบประกอบ
อาคาร

1,630,071.76 1,900,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ต้ี
 แมเนจเมนท์ จ ากัด

บริษัท อาร์เอสจี แบง พร็อพเพอร์ต้ี
 แมเนจเมนท์ จ ากัด

ราคาต่ าสุด อยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062100029 25/10/2018

210 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือ 172,000.00 172,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100026 25/10/2018

211 ครุภัณฑ์พัดลมดูดอากาศ 11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100032 26/10/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

212 ครุภัณฑ์เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100031 26/10/2018

213 ซ่อมเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 3 รายการ ครุภัณฑ์เลขท่ี 
6630-047-1/45  6630-047-1/45 5408082020003

33,100.00 33,100.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน  ฮะสุน นายระพิน  ฮะสุน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100039 31/10/2018

214 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ - พัดลมดูดอากาศ 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100034 29/10/2018

215 เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังช่ัน 8,300.00 8,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100162 29/10/2018

216 วัสดุอ่ืน 940.00 940.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา,
ร้านจานชามบางแสน

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา,ร้าน
จานชามบางแสน

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100176 30/10/2018

217 วัสดุอ่ืน 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด บ.แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100174 30/10/2018

218 ขอซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 2 เคร่ือง 64,800.00 64,800.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100035 30/10/2018

219 วัสดุอ่ืนๆ 28,384.00 28,384.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกุญแจทอง,ร้านกฤษณ์อิเล็กทริค ร้านกุญแจทอง,ร้านกฤษณ์อิเล็กทริค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100169 30/10/2018

220 วัสดุอ่ืนๆ 21,608.65 21,608.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100170 30/10/2018

221 วัสดุอ่ืนๆ 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟร์ยู จ ากัด บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟร์ยู จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062110012 6/11/2018

222 วัสดุอ่ืนๆ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100171 30/10/2018

223 วัสดุอ่ืน 12,818.60 12,818.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท รัชมอร์ พรีซิช่ัน จ ากัด บริษัท รัชมอร์ พรีซิช่ัน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062110011 6/11/2018

224 วัสดุอ่ืน 6,783.80 6,783.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100172 30/10/2018

225 วัสดุอ่ืน 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062110010 6/11/2018

226 ค่าซ่อมรถยนต์ 5,280.00 5,280.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมปอง  มรดก นางสาวสมปอง  มรดก ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100178 30/10/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

227 ค่าซ่อมห้องอาคารฟิสิกส์ 17,940.00 17,940.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062110007 6/11/2018

228 ค่าของท่ีระลึก 1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100190 31/10/2018

229 วัสดุอ่ืน 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100191 31/10/2018

230 ปรับปรุงเคาเตอร์สโมสรนิสิต 54,630.00 54,630.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100038 31/10/2018

231 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - ชุดกรองพร้อมป๊ัมสุญญากาศ 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062100037 31/10/2018

232 ขออนุมัติซ้ือ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ  หน้าศาล ร้านบุปผชาติ  หน้าศาล ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062100188 31/10/2018

233 ซ่อมกล้องจุลทรรศน์ 22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเปซเมด จ ากัด บริษัท สเปซเมด จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062110009 6/11/2018

234 ขอจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาลิฟท์ อาคารคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา

11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PO0800062100001 1/10/2018

235 ขอจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์
 ประจ าปีงบประมาณ 2562

543,456.56 543,456.56 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรกาญจน์ไทย
เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรกาญจน์ไทย
เซอร์วิส

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PO0800062100002 8/10/2018

236 ขอจ้างเหมาท าความสะอาดแม่บ้าน 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800062100019 12/10/2018

237 ขอจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป  สุระประเสริฐ นายทวีป  สุระประเสริฐ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800062100020 16/10/2018

238 ขอจัดซ้ือน้ ามันประจ าเดือนตุลาคม 2561 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจากกรี
นเนท จ ากด

หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจากกรี
นเนท จ ากด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800062100032 19/10/2018

239 ขอจัดจ้างท าตรายาง 642.00 642.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเสียงศักด์ิบล๊อค ร้านเสียงศักด์ิบล๊อค เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800062100030 19/10/2018

240 ขอจัดซ้ืออะไหล่ เพ่ือซ่อมเซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้
สามารถใช้งานได้ดี

4,950.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปร ไซเบอร์ เรโซลูช่ัน จ ากัด บริษัท โปร ไซเบอร์ เรโซลูช่ัน จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800062100036 19/10/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

241 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
นิเทศศิลป์

1,365.00 1,365.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก,นางสาวจันทิมา 
กังกิจ, นายนงลักษณ์  ศิริวัฒน์

ร้านดอกไม้หยก,นางสาวจันทิมา กัง
กิจ, นายนงลักษณ์  ศิริวัฒน์

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800062100033 19/10/2018

242 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท างานในคณะศิลปกรรม
ศาสตร์

5,080.00 5,080.00 เฉพาะเจาะจง นางกรกมล  เสริมศรี นางกรกมล  เสริมศรี เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800062100035 19/10/2018

243 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการปรับภูมิทัศน์ภายนอกคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษ  ยินดีสุข, ร้านน้องนิว
การ์ดเด้น

นายกฤษ  ยินดีสุข, ร้านน้องนิว
การ์ดเด้น

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800062100034 19/10/2018

244 ขอจัดซ้ือวัสดุ 2,934.98 2,934.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800062100040 26/10/2018

245 จัดซ้ือวัสดุ 10,508.47 10,508.47 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800062100039 26/10/2018

246 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารหอศิลปะและ
วัฒนธรรมภาคตะวันออกประจ าปีงบประมาณ 2562

123,600.00 123,600.00 เฉพาะเจาะจง นางเรียน เงินทรัพย์ (123,600 
บาท)

นางเรียน เงินทรัพย์ (123,600 บาท) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0803062100001 1/10/2018

247 ขอเสนอจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาดูแลลิฟต์อาคาร 60 
พรรษามหาราชินี 1 เพ่ือบ ารุงรักษาดูแลลิฟต์ให้ใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ประจ าปี
งบประมาณ 2562

27,820.00       27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ราคา
เหมาะสม อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO0900062100002 1/10/2561

248 ขอเสนอจ้างเหมาท าความอาคาร 60 พรรษา มหาราชินี1
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปี
งบประมาณ 2562 (ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561- 
มีนาคม พ.ศ. 2562)

849,660.00      849,660.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี 
เซอร์วิส จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ราคา
เหมาะสม อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO0900062100001 1/10/2561

249 ขอเสนอจ้างก าจัดปลวกและหนู เพ่ือให้อาคาร 60 
พรรษามหาราชินี 1 ปราศจากปลวกและหนูท่ีท าลาย
อาคารและเอกสาร ประจ าปีงบประมาณ 2562

87,780.00       87,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส 
(2009) จ ากัด

บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009)
 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ราคา
เหมาะสม อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO0900062100003 1/10/2561

250 ขอเสนอจ้างเหมาเดินสายปล๊ักไฟ เดินสายแลนด์ เดิน
สายโทรศัพท์ ย้ายสวิทช์ไฟ ย้ายพาดิช่ันไม้ พร้อมอุปกรณ์
 เน่ืองจากมีการย้ายโต๊ะท างานใหม่ท าให้ระยะสายไฟ 
สายแลนด์ สายโทรศัพท์ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน

20,950.00       20,950.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ  ปานสวัสด์ิ นายยุทธภูมิ  ปานสวัสด์ิ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062100016 10/10/2561

หนา้ 20



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

251 ขอเสนอซ้ือเชือกฟาง เน่ืองจากหน่วยงานในห้อง
ส านักงานคณบดีมีการจัดเก็บเอกสารของปีงบประมาณ
เก่าเป็นจ านวนมาก จ าเป็นต้องซ้ือเชือกใช้มัดเอกสาร
เพ่ือน าไปจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่

125.00           125.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทิดเทิง เคร่ืองครัว ร้านเทิดเทิง เคร่ืองครัว สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062100019 11/10/2561

252 ขอเสนอจ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร 60 พรรษา 
มหาราชินี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2562 (ประจ าเดือน 
เมษายน - กันยายน พ.ศ. 2562)

850,340.00      850,340.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี 
เซอร์วิส จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน ราคา
เหมาะสม อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO0900062100004 11/10/2561

253 ขอเสนอจ้างท าโฟมบอร์ดติดสต๊ิกเกอร์ และสแตนด้ีรูป
นกฮูก เพ่ือใช้ในการจัดนิทรรศการเพ่ือประชาสัมพันธ์
และน าเสนอผลงาน ของคณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา ใน
งานมหกรรมทางการศึกษาฯ คร้ังท่ี 11 วันท่ี 17-18 
ต.ค.61

14,445.00       14,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเท
นเมนท์ จ ากัด

บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเท
นเมนท์ จ ากัด

มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062100018 11/10/2561

254 ขอเสนอซ้ือชุดไส้กรองน้ าด่ืม เน่ืองจากเคร่ืองกรองน้ าใน
ห้องครัวส านักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ ไส้กรองตัน
 ท าให้น้ าไม่ไหล จ าเป็นต้องซ้ือมาเปล่ียนเพ่ือให้ใช้งานได้
ตามปกติ

5,240.00         5,240.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062100028 18/10/2561

255 ขอเสนอท าป้ายช่ืออะคริลิค คณบดี และรองคณบดี 
เน่ืองจากคณะศึกษาศาสตร์เปล่ียนทีมผู้บริหารใหม่ 
จ าเป็นต้องส่ังท าป้ายช่ือส าหรับติดป้ายหน้าห้องทีม
ผู้บริหารใหม่

7,704.00         7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062100048 29/10/2561

256 ขอเสนอจ้างเปล่ียนแคปรัน เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจาก
เคร่ืองปรับอากาศห้องพักอาจารย์ ไม่เย็น ใช้งานไม่ได้ 
จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์ 
5101014010062)

900.00           900.00 เฉพาะเจาะจง สบายแอร์แสนสุข สบายแอร์แสนสุข มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062100047 29/10/2561

257 ขอเสนอท าตรายาง เพ่ือส าหรับใช้ประทับตราในงาน
เอกสารต่าง ๆ ของฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์

4,932.70         4,932.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062100046 29/10/2561

หนา้ 21



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

258 ขอเสนอซ้ือรีโมทคอนโทรล เคร่ืองปรับอากาศห้อง
ส านักงานภาควิชาและห้องพักอาจารย์ ภาควิชาวิจัยฯ 
เน่ืองจากของเดิมเสียใช้งานไม่ได้ จ าเป็นต้องซ้ือให้เปิด
ปิดเคร่ืองปรับอากาศได้ตามปกติ

1,800.00         1,800.00 เฉพาะเจาะจง สบายแอร์แสนสุข สบายแอร์แสนสุข สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062100044 29/10/2561

259 ขอเสนอท าตรายางช่ือ พร้อมต าแหน่งคณบดีคณะ
ศึกษาศาสตร์ เน่ืองจากคณะศึกษาศาสตร์เปล่ียนคณบดี
คนใหม่ หน่วยงานต่าง ๆ ของส านักงานคณบดี 
จ าเป็นต้องใช้ส าหรับประทับตราเอกสารราชการต่างๆ
ท้ังภายในภายนอก

3,969.70         3,969.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062100056 31/10/2561

260 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera TK-174 เพ่ือใช้
พิมพ์เอกสารประกอบการเรียนการสอน ส าหรับอาจารย์
และเจ้าหน้าท่ีในภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์

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

PR0900062100057 31/10/2561

261 จ้างซักผ้าเพ่ือให้บริการผู้เข้าพักอาศัยอาคารเรือนพัก
รับรองอาคาร A-B และอาคารชุดพักอาศัย ดร.เสนาะ อู
นากูล ช้ัน 14

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด ราคา PO0206062100012 1/10/2561

262 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ฯ 60 ปี และอาคารหอประชุมธ ารง บัวศรี

183,184.00 183,184.00 เฉพาะเจาะจง หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์
เซอร์วิส

หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์
เซอร์วิส

ราคา PO0206062100016 2/10/2561

263 จ้างบ ารุงรักษาลิฟท์อาคารหอประชุมธ ารง บัวศรี อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ๖๐ปี และ
อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

ราคา PO0206062100013 1/10/2561

264 จ้างบ ารุงรักษาลิฟท์อาคารส านักงานอธิการบดี จ านวน 
๒ เคร่ือง

56,710.00 56,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ 
เครน จ ากัด

บริษัท ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ เครน
 จ ากัด

ราคา PO0206062100011 1/10/2561

265 จ้างนายไพฑูรย์ สุขมี เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานขับ
รถยนต์ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของส านักงาน
อธิการบดี

208,800.00 208,800.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย์  สุขมี นายไพฑูรย์  สุขมี ราคา PO0206062100034 2/10/2561

266 จ้างนายไพบูลย์ โห้เม่ียง เพ่ือปฏิบัติงานสายตรวจรักษา
ความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

168,000.00 168,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพบูลย์  โห้เม่ียง นายไพบูลย์  โห้เม่ียง ราคา PO0206062100022 2/10/2561

หนา้ 22



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

267 จ้างก าจัดปลวก หนู เห็บ หมัด เรือนพักรับรอง บ้านพัก
อธิการบดี หอประชุมธ ารงฯอาคารKB ส านักงาน
อธิการบดี อาคาร50ปีและบ้านพักบุคลากร

102,000.00 102,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จ ากัด บริษัท แอ๊ดวานซ์ กรุ๊ป เอเซีย จ ากัด ราคา PO0206062100035 2/10/2561

268 จ้างนายวินัย พรมหู เพ่ือปฏิบัติงานสายตรวจรักษา
ความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

168,000.00 168,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวินัย พรมหู นายวินัย พรมหู ราคา PO0206062100029 2/10/2561

269 จ้างนายประภพ พวกดอนเค็งเพ่ือปฏิบัติงานสายตรวจ
รักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

168,000.00 168,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประภพ พวกดอนเค็ง นายประภพ พวกดอนเค็ง ราคา PO0206062100027 2/10/2561

270 จ้างนายณัฐพล จันทร์เหลือง เพ่ือปฏิบัติงานสายตรวจ
รักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

168,000.00 168,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพล จันทร์เหลือง นายณัฐพล จันทร์เหลือง ราคา PO0206062100023 2/10/2561

271 จ้างนายค ารณ คล้ายสารภูมิ เพ่ือปฏิบัติงานสายตรวจ
รักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

168,000.00 168,000.00 เฉพาะเจาะจง นายค ารณ คล้ายสารภูมิ นายค ารณ คล้ายสารภูมิ ราคา PO0206062100026 2/10/2561

272 จ้างนายจ าลอง ปานศิริ เพ่ือปฏิบัติงานสายตรวจรักษา
ความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

168,000.00 168,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง ปานศิริ นายจ าลอง ปานศิริ ราคา PO0206062100021 2/10/2561

273 ขอจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ขจ 9857 ชลบุรี 
เน่ืองจากขอเปล่ียนกระจกมองข้างด้านซ้ายและด้านขวา
และแผ่นรองก้ันน้ าใต้เคร่ืองยนต์ช ารุด

22,560.95 22,560.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคา PO0206062100050 10/10/2561

274 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 0.00 ราคา 0/1/1900 0/1/1900
275 ขค-5391 ชลบุรี เน่ืองจากขณะขับเกิดอาการ

ส่ันสะเทือนมาก
3,919.95 3,919.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด ราคา PR0206062100063 4/10/2561

276 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กร-6153 ชลบุรี เน่ืองจาก
เปล่ียนและปรับต้ังสายพานพัดลมหม้อน้ า

2,608.66 2,608.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด ราคา PR0206062100065 4/10/2561

277 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้อง107อาคารเสนาะฯ และ
อาคาร50ปีฯ

6,527.00 6,527.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PR0206062100265 23/10/2561

278 ขอจ้างซ่อมเคร่ืองป๊ัมน้ า โรงสูบน้ า2 2,710.00 2,710.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PR0206062100263 23/10/2561

279 ขอซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
อาคารหอประชุมธ ารง บัวศรี

13,920.00 13,920.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PR0206062100264 23/10/2561

หนา้ 23



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

280 ขอเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลระดับสูง3
เคร่ือง

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062100260 23/10/2561

281 จ้างท าตรายาง ส าหรับใช้ภายในส านักงาน ช้ัน6 กอง
อาคารสถานท่ี

1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ ราคา PR0206062100262 23/10/2561

282 ขอซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในงานซ่อมแซมของงานสาธารณูปโภค 4,033.90 4,033.90 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062100266 24/10/2561

283 ขอเปล่ียนยางรถยนต์ เน่ืองจากดอกยางหมด-
เส่ือมสภาพการใช้งาน

21,828.00 21,828.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206062100328 30/10/2561

284 ขอซ่อมจอLED FULL Color Outdoor หน้า
มหาวิทยาลัย

49,600.00 49,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสพัชญ์นนทน์ จีระชินโชติ นายสพัชญ์นนทน์ จีระชินโชติ ราคา PO0206062110002 2/11/2561

285 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน40-0497ชลบุรี เน่ืองจากถ่าย
น้ ามันเคร่ืองยนต์ เคร่ืองแอร์ ไส้กรองอากาศเคร่ืองยนต์ 
เคร่ืองแอร์ หม้อแปลงไฟ และเช็คระบบไฟท้ังคัน

18,080.86 18,080.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206062110004 2/11/2561

286 ขอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศอาคารเรียนรวม ตึกเค จ านวน
 5 เคร่ือง

43,442.00 43,442.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PO0206062110009 7/11/2561

287 จ้างติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างห้องส านักงานของงาน
สวนและส่ิงแวดล้อม บริเวณด้านหลังโรงงานช่าง

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จ าปาบุรี นายสมชาย จ าปาบุรี ราคา PO0206062110003 2/11/2561

288 ขอซ้ือวัสดุส าหรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ อาคาร50ปีฯ 
และหอประชุมธ ารง บัวศรี

6,627.26 6,627.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206062100324 30/10/2561

289 ขอซ้ือตู้เอกสารพลาสติก7ช้ัน ส าหรับเก็บเอกสารการขอ
ใช้ ส่ังซ่อม ประจ าอาคารต่างๆ

4,122.50 4,122.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206062100337 30/10/2561

290 ขอซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ขจ-9857ชลบุรี เน่ืองจาก
ขอตรวจเช็คระบบไฟโชว์หน้าปัดรถยนต์เก่ียวกับระบบ
เบรกและขอตรวจสอบกล่องควบคุมระบบไฟรถยนต์

22,924.75 22,924.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคา PO0206062110008 7/11/2561

291 ขอเปล่ียนยางรถยนต์ รถสวัสดิการ 7 เน่ืองจากดอกยาง
หมด-เส่ือมสภาพการใช้งาน

22,684.00 22,684.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206062100335 30/10/2561

หนา้ 24



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

292 ขอซ้ือน้ ามันไฮโดริคส าหรับบ ารุงรักษาเคร่ืองไฮโดริคใน
การท างานรถกระเช้าไฟฟ้า และยางมะตอยส าเร็จรูป 
พร้อมท้ังซิลิโคนกาว

11,042.40 11,042.40 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062100332 30/10/2561

293 จ้างซ่อมรถทะเบียน40-0499 ชลบุรี เน่ืองจากท่อไอเสีย
ร่ัวกระทันหัน ไม่สามารถใช้งานได้

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PR0206062100342 31/10/2561

294 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมา
บริการบ ารุงรักษาระบบปรับปรุงและพัฒนาระบบริการ
การศึกษา

299,600.00 299,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิช่ันเน็ต จ ากัด บริษัท วิช่ันเน็ต จ ากัด ราคา PO0206062100045 1/10/2018

295 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ ราคา PR0206062100231 18/10/2018

296 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมุติเบิกเงินค่าเช่าคูหา 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ราคา PR0206062100230 18/10/2018

297 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 1,246.55 1,246.55 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062100227 18/10/2018

298 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าใบ
ปริญญาบัตร

92,876.00 92,876.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิวัฒนา การพิมพ์ แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท วิวัฒนา การพิมพ์ แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

ราคา PO0206062100056 24/10/2018

299 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่าย
เอกสารและเข้าเล่ม

4,264.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ ราคา PR0206062100232 18/10/2018

300 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 16,500.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206062100281 24/10/2018

301 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 4,896.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206062100282 24/10/2561

302 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ต้ังแต่วันท่ี 
1 - 31 ตุลาคม 2561

72,416.00 72,416.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รักษาความ
ปลอดภัย บี.เจ.เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รักษาความ
ปลอดภัย บี.เจ.เซอร์วิส

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1000062100001 1/10/2018

303 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ 
เดือน ต.ค 2561

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062100001 1/10/2018

304 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก ภาควิชาอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062100003 2/10/2018

305 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก ภาควิชาอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062100004 5/10/2018

หนา้ 25



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

306 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกมอบให้สถานท่ี
อนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานของนิสิตภาควิชาอนามัย
ส่ิงแวดล้อม

220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062100013 10/10/2018

307 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์ 20,544.00 20,544.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี. คัลเลอร์ 
กรุ๊ป

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี. คัลเลอร์ กรุ๊ป เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062100016 11/10/2018

308 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 38,572.00 38,572.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062100017 11/10/2018

309 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหนังสือประกอบการสอน 
73130259 กลวิธีทางสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ

420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062100024 12/10/2018

310 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062100020 12/10/2018

311 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดพิมพ์และเข้าเล่มวารสาร ปีท่ี 13 
เล่ม 2

48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนติกุลการพิมพ์ จ ากัด บริษัท เนติกุลการพิมพ์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062100025 12/10/2018

312 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกมอบให้แก่สถานท่ีศึกษาดู
งาน ของนิสิตภาควิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062100022 12/10/2018

313 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายวิชา 
71354060,71350459 หลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

4,146.00 4,146.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062100026 12/10/2018

314 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ้ือหนังสือประกอบการสอนรายวิชา
 73230259 การใช้ยาในงานสาธารณสุข ภาควิชาสุข
ศึกษา

1,287.00 1,287.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062100023 12/10/2018

315 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera Tk-174 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062100027 12/10/2018

316 ขออนุมัติเบิกเงินค่าบ ารุงรักษาลิฟท์ เดือน ต.ค 2561 - 
ก.ย 2562

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ันแนล
 จ ากัด

บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1000062100002 18/10/2018

317 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารับส่งนิสิตภาควิชาสุข
ศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย เดินทางไป
ศึกษาดูงาน ในวันท่ี 19 ต.ค 2561

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

PR1000062100037 18/10/2018

318 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างสอบเทียบเคร่ืองวัดความเร็วลม 
ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062100042 24/10/2018

หนา้ 26



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

319 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถรับส่งนิสิตภาควิชา
อนามัยส่ิงแวดล้อม เดินทางไปศึกษาดูงาน ท่ี บจก.
กรีนสปอร์ต รังสิต ในวันท่ี 26 ต.ค 2561

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

PR1000062100041 24/10/2018

320 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถรับนิสิตกลับจากการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนวนพ  มุกตามา นายนวนพ  มุกตามา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062100044 25/10/2018

321 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานการ
ตรวจประเมิน

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062100043 25/10/2018

322 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสอบเทียบเคร่ืองตรวจสมรรถภาพ
ปอด ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกเสคคิวทิฟเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เอกเสคคิวทิฟเทรดด้ิง จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062100056 29/10/2018

323 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกมอบให้สถานท่ี
อนุเคราะห์ให้นิสิตศึกษาดูงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข

220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062100057 29/10/2018

324 ขออนุมัติเบิกเงินค่าล้างเคร่ืองปรับอากาศ 1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลจันทร์ เอ็นจิ
เนียร่ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลจันทร์ เอ็นจิ
เนียร่ิง

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062100064 30/10/2018

325 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างท าความสะอาดห้องพักอาคารมี
ชัย ห้อง 217,104

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางหนูพัน  ทองสีดา นางหนูพัน  ทองสีดา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062100065 30/10/2018

326 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปร้ินและถ่ายเอกสารรายวิชา 
70130559 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

534.00 534.00 เฉพาะเจาะจง ปิยนุช  บุญชู ปิยนุช  บุญชู เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062100068 31/10/2018

327 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 51 เคร่ือง 428,400.00 428,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 428,400.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 428,400.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062100002 3/10/2018

328 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จ านวน 40 เคร่ือง 86,000.00 86,000.00 ตกลงราคา บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 86,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 86,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062100007 3/10/2018

329 จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองส ารองไฟฟ้า
อัตโนมัติ UPS จ านวน 1 เคร่ือง

145,000.00 145,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภาคภูมิโปรเฟสช่ันนัล โปร
ดักส์ จ ากัด                            
ราคาท่ีเสนอ 145,000.00 บาท

บริษัท ภาคภูมิโปรเฟสช่ันนัล โปร
ดักส์ จ ากัด                            
ราคาท่ีเสนอ 145,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062100005 3/10/2018

หนา้ 27



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

330 จัดจ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมระบบเครือข่าย 
จ านวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

4,500,000.00 4,500,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด    
 ราคาท่ีเสนอ 4,470,000.00 บาท

บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด     
ราคาท่ีเสนอ 4,470,000.00 บาท

เป็นไปตามเอกสารประกวดราคา PO1200062100009
 สัญญาเลขท่ี 2/2562

19/10/2018

331 จัดจ้างเหมาบริการตรวจเช็คเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 
2 เคร่ือง

38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นาย เทคนิค แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด                      
ราคาท่ีเสนอ 38,520.00 บาท

บริษัท นาย เทคนิค แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด                      
ราคาท่ีเสนอ 38,520.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062100004 3/10/2018

332 จัดจ้างเหมาบริการป้องกันก าจัดปลวกอาคารส านัก
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 งาน

57,600.00 57,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส 
(2009) จ ากัด                       
ราคาท่ีเสนอ 57,600.00 บาท

บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009)
 จ ากัด                       ราคาท่ี
เสนอ 57,600.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062100003 3/10/2018

333 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส านักคอมพิวเตอร์ และ
อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (พ้ืนท่ีให้บริการ IT Services 
ช้ัน 2) จ านวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

750,000.00 750,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรกาญจน์ไทย
เซอร์วิส                             
ราคาท่ีเสนอ 748,037.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรกาญจน์ไทย
เซอร์วิส                             
ราคาท่ีเสนอ 748,037.00 บาท

เป็นไปตามเอกสารประกวดราคา PO1200062100001 3/10/2018

334 จัดซ้ือเทปกาว 2 หน้า  จ านวน 6 ม้วน 978.02 978.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 978.02 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 978.02 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062100015 10/10/2018

335 จัดจ้างซ่อมแซมป้าย ISO  จ านวน 1 ชุด 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยพัฒน์ ศิลป์
และโฆษณา                         
ราคาท่ีเสนอ 4,280.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยพัฒน์ ศิลป์
และโฆษณา                         
ราคาท่ีเสนอ 4,280.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062100017 11/10/2018

336 จัดจ้างช่อมเคร่ืองปรับอากาศขนาด 36,000 Btu ห้อง 
329  จ านวน 1 เคร่ือง

2,782.00 2,782.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             
ราคาท่ีเสนอ 2,782.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             
ราคาท่ีเสนอ 2,782.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062100016 11/10/2018

337 จัดซ้ือหลอดไฟ Philips 36 watt coolwhite จ านวน 
10 หลอด

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สะสม                          
ราคาท่ีเสนอ 800.00 บาท

ร้าน สะสม                          
ราคาท่ีเสนอ 800.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062100031 16/10/2018

338 จัดซ้ือสายสัญญาณ UTP Cat5 (AMP) จ านวน 5 กล่อง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 15,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 15,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062100008 17/10/2018

339 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 2 รายการ 4,550.00 4,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  
ราคาท่ีเสนอ 4,550.00 บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  
ราคาท่ีเสนอ 4,550.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062100033 17/10/2018

หนา้ 28



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

340 จัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 91 ถัง 3,185.00 3,185.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน           
ราคาท่ีเสนอ 3,185.00 บาท

ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน           
ราคาท่ีเสนอ 3,185.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062100035 17/10/2018

341 จัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จ านวน 11.34 ลิตร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงค์ทรายทอง               
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

หจก. วงค์ทรายทอง               
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062100036 18/10/2018

342 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 3,941.49 3,941.49 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 3,941.49 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 3,941.49 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062100037 18/10/2018

343 จัดซ้ือก้านชักโครกทองเหลือง จ านวน 1 ชุด 290.00 290.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง                            
ราคาท่ีเสนอ 290.00 บาท

ร้านไถ่เส็ง                            
ราคาท่ีเสนอ 290.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062100045 29/10/2018

344 จัดซ้ือของท่ีระลึก กระเช้าผลไม้ จ านวน 1 กระเช้า 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ                         
ราคาท่ีเสนอ 1,000.00 บาท

ร้านบุปผชาติ                         
ราคาท่ีเสนอ 1,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062100048 31/10/2018

345 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 20 เคร่ือง ระยะเวลา
เช่า 7 เดือน (ตุลาคม 2561 - 27 เมษายน 2562)

140,000.00 140,000.00 ตกลงราคา บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติครบ PO1300062100001 2/10/2018

346 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 85 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062100005 3/10/2018

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

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062100004 3/10/2018

348 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 83 เอ 79 เอ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062100006 3/10/2018

349 จ้างเปล่ียนน้ ามันเคร่ืองและกรองน้ ามันเครื่ืองรถตู้
ทะเบียน นค 7341 ชลบุรี

1,551.50 1,551.50 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง มีความช านาญ PR1300062100008 4/10/2018

350 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 4 เคร่ือง ระยะเวลาเช่า
 12 เดือน (ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติครบ PO1300062100004 5/10/2018

351 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 8 เคร่ือง ระยะเวลาเช่า
 12 เดือน (ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติครบ PO1300062100003 5/10/2018

352 จ้างถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการ
ประจ าปี 2562 (อปท.)

12,021.60 12,021.60 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300062100010 5/10/2018

หนา้ 29



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

353 ซ้ือสก๊อตเทปจ านวน 10 โหล 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062100009 5/10/2018

354 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ เลเซอร์สี OKI C331DN ฟ้า จ านวน
 1 กล่อง

2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062100035 17/10/2018

355 จ้างถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ 4,802.40 4,802.40 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300062100036 17/10/2018

356 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300062100051 30/10/2018

357 ขออนุมัติเบิกค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร โดยคิดตามการใช้
งานจริง ต้ังแต่วันท่ี ๑ ต.ค.๒๕๖๑-๓๐ ก.ย.๒๕๖๒

120,000.00      120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)/ราคาท่ีซ้ือ120,000 บาท

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)/ราคาท่ีซ้ือ120,000 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1500062100002 1/10/2561

358 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด ต้ังแต่
วันท่ี 1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562

120,000.00      120,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายทอง ค ารัตน์/ราคาท่ี
จ้าง120,000 บาท

นางสาวสายทอง ค ารัตน์/ราคาท่ี
จ้าง120,000 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1500062100001 1/10/2561

359 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมารถรับส่งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ จ านวน ๑ คัน

2,500.00         2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศิระ พันธุมวนิช/ราคาท่ีจ้าง
2,500 บาท

นายศิระ พันธุมวนิช/ราคาท่ีจ้าง
2,500 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500062100006 4/10/2561

360 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาด(ช้ัน8และช้ัน9 ตึก
สหศึกษาส่วนงานคณะโลจิสติกส์) ระยะเวลา 12 เดือน( 
1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)

124,740.00 124,740.00 เฉพาะเจาะจง นางสมหมาย ป๋วยเฮง นางสมหมาย ป๋วยเฮง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1600062100008 1/10/2018

361 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาด(ช้ัน6และช้ัน7 ตึก
สหศึกษาส่วนงานคณะโลจิสติกส์) ระยะเวลา 12 เดือน( 
1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)

124,740.00 124,740.00 เฉพาะเจาะจง นางสมศรี สุขใส นางสมศรี สุขใส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1600062100007 1/10/2018

362 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาด(ช้ัน4และช้ัน5ตึก
สหศึกษาส่วนงานคณะโลจิสติกส์) ระยะเวลา 12 เดือน( 
1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)

124,740.00 124,740.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญย่ิง อ้นรัก นางสาวบุญย่ิง อ้นรัก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1600062100006 1/10/2018

363 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาด(ช้ัน2และช้ัน3ตึก
สหศึกษาส่วนงานคณะโลจิสติกส์) ระยะเวลา 12 เดือน( 
1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562)

124,740.00 124,740.00 เฉพาะเจาะจง นางชลอ สินชัย นางชลอ สินชัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1600062100005 1/10/2018

364 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาด(ช้ัน2 และช้ัน3 
คณะโลจิสติกส์) ระยะเวลา 12 เดือน( 1 ตุลาคม 2561- 
30 กันยายน 2562)

124,740.00 124,740.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเล็ก โพธ์ิประดิษฐ นางสาวเล็ก โพธ์ิประดิษฐ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1600062100010 1/10/2018

หนา้ 30



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

365 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาด(ช้ัน1 คณะโลจิสติกส์
และช้ัน1 ตึกสหศึกษาส่วนงานคณะโลจิสติกส์) 
ระยะเวลา 12 เดือน( 1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 
2562)

124,740.00 124,740.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ทองใบ เอ่ียมสิทธ์ิ น.ส.ทองใบ เอ่ียมสิทธ์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1600062100009 1/10/2018

366 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 8 เคร่ือง 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1600062100011 1/10/2018

367 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาบริการบ ารุงรักษา
และแก้ไขลิฟท์ (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1600062100012 1/10/2018

368 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 16 เคร่ือง
ระยะเวลา 12 เดือน(1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน2562)

192,000.00 192,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1600062100001 1/10/2018

369 ขออนุมัติซ้ือ HDMI 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062100016 3/10/2018

370 โครงการรับหมวกรับแหวน ปีการศึกษา 2561 วันท่ี 12 
ต.ค. 61

19,140.00 19,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ และ บัณฑิตศึกษาส
เตช่ันนารี

ร้านจิปาถะ และ บัณฑิตศึกษาส
เตช่ันนารี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062100018 8/10/2018

371 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062100022 8/10/2018

372 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์ นุชพันธ์ นายเสน่ห์ นุชพันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062100019 8/10/2018

373 ขออนุมัติซ้ือกรวยกระดาษ 10,572.99 10,572.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062100021 8/10/2018

374 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันและหนังสือพิมพ์ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร
และร้านเกษากร

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานครและ
ร้านเกษากร

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062100024 9/10/2018

หนา้ 31



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

375 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเปล่ียนแบตเตอรร่ี
ลิฟท์

21,571.20 21,571.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062100031 9/10/2018

376 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถตู้ปรับอากาศคณะฯ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสิน ปิโตรเลียม จ ากัด บริษัท ชลสิน ปิโตรเลียม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062100032 9/10/2018

377 ขออนุมัติซ้ือสติกเกอร์และตัวฉีดน้ า 2,435.00 2,435.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062100045 10/10/2018

378 ค่าเช่ารถตู้ รับส่ง ศ.ดร. กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ วันท่ี 
20 -21 ต.ค. 61

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์ นุชพันธ์ นายเสน่ห์ นุชพันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062100061 16/10/2018

379 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062100063 16/10/2018

380 ขออนุมัติซ้ือตู้เย็นขนาด 15คิวจ านวน 2 ตู้ 35,980.00 35,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น ร้าน ไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062100049 16/10/2018

381 ขออนุมัติซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 11,002.81 11,002.81 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062100062 16/10/2018

382 ขออนุมัติซ้ือกุญแจรีโมทส าหรับไม้ก้ันรถยนต์ 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062100069 17/10/2018

383 ขออนุมัติจ้างออกแบบลานกิจกรรมนิสิต 90,000.00 90,000.00 จ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นายพงศ์ทศยุทธ อาจสามารถ นายพงศ์ทศยุทธ อาจสามารถ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062100067 18/10/2018

หนา้ 32



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

384 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062100070 18/10/2018

385 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 9 รายการ 9,762.68 9,762.68 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสนรัตน์พัฒนา 
(2541)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสนรัตน์พัฒนา 
(2541)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062100076 19/10/2018

386 ค่าจ้างเหมารถตู้ รับส่ง ศ.ดร. กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 
วันท่ี  27-28 ต.ค. 61

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์ นุชพันธ์ นายเสน่ห์ นุชพันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062100082 22/10/2018

387 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 แกรม 52,430.00 52,430.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062100077 22/10/2018

388 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารคณะโลจิสติกส์
 ช้ัน2 และช้ัน 3 อาคารสหศึกษาส่วนงาน คณะโลจิสติกส์
 บริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบอาคาร 12 เดือน 1 ตุลาคม 2561 
ถึง 30 กันยายน 2562

124,740.00 124,740.00 เฉพาะเจาะจง นางชลอ สินชัย นางชลอ สินชัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1600062100014 22/10/2018

389 ค่าจ้างเหมารถตู้ รับส่ง ศ.ดร. กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ 
วันท่ี 3-4 พ.ย. 61

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์ นุชพันธ์ นายเสน่ห์ นุชพันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062100093 29/10/2018

390 ขออนุมัติเสนอจ้างท าพวงหรีดดอกไม้สด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านห้องดอกไม้ ร้านห้องดอกไม้ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062100001 2/10/2018

391 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062100009 9/10/2018

392 ขออนุมัติค่าบริการบ ารุงรักษาลิฟต์และแก้ไขลิฟต์
โดยสาร อาคารสหศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด/เสนอราคา 
92,020 บาท

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด/เสนอราคา 
92,020 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800062100001 2/10/2018

393 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือด าเนินงานศูนย์วิสาหกิจ
กีฬา

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ชนาภา มหายศนันท์/เสนอ
ราคา 72,000 บาท

น.ส. ชนาภา มหายศนันท์/เสนอ
ราคา 72,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800062100003 2/10/2018

หนา้ 33



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

394 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมเบรกเกอร์ตู้ไฟฟ้าหลัก (MDB) 78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 318 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด/
เสนอราคา 78,000 บาท

บริษัท 318 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด/
เสนอราคา 78,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800062100004 4/10/2018

395 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการพัฒนาทักษะ
ประสบการณ์วิชาชีพส่ือสารมวลชนทางกีฬา)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด เรืองสุขศรี/เสนอราคา 
4,000 บาท

นายสมคิด เรืองสุขศรี/เสนอราคา 
4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062100009 5/10/2018

396 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการศึกษาดูงาน
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561)

3,020.00 3,020.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
3,020 บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062100010 9/10/2018

397 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก (โครงการศึกษาดูงานนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561)

1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา/เสนอราคา 1,250 บาท

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา/เสนอราคา 1,250 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062100011 9/10/2018

398 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองออก
ก าลังกาย

44,298.00 44,298.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สปอร์ตส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์
 รีครีเอช่ัน เอเซีย จ ากัด/เสนอราคา
 44,298 บาท

บริษัท สปอร์ตส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์
 รีครีเอช่ัน เอเซีย จ ากัด/เสนอราคา
 44,298 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800062100005 11/10/2018

399 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการเรียน
การสอน

92,400.00 92,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 92,400 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 92,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800062100006 11/10/2018

400 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันพนักงานเดินเอกสาร 10/2561 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062100013 11/10/2018

401 ขออนุมัติจ้างเหมาตรวจเช็คเบรกเกอร์ตู้ไฟฟ้าหลัก (MDB) 70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 318 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด/
เสนอราคา 70,620 บาท

บริษัท 318 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด/
เสนอราคา 70,620 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800062100007 11/10/2018

402 ขออนุมัติจ้างพิมพ์สต๊ิกเกอร์และถ่ายเอกสาร 
(ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตรี โครงการนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทาง
กีฬา (โครงการช้างเผือก))

9,150.00 9,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
9,150 บาท

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
9,150 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062100017 12/10/2018

หนา้ 34



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

403 ขออนุมัติจ้างท าโปสเตอร์และป้าย (ประชาสัมพันธ์รับ
สมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการ
นักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางกีฬา 
(โครงการช้างเผือก))

14,355.00 14,355.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน PP Sing Maker & Solution/
เสนอราคา 14,355 บาท

ร้าน PP Sing Maker & Solution/
เสนอราคา 14,355 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800062100008 12/10/2018

404 ขออนุมัติซ้ือซองเอกสารสีน้ าตาลและซองขาว 
(ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา
ตรี โครงการนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทาง
กีฬา (โครงการช้างเผือก))

4,840.00 4,840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านจิปาถะ/เสนอราคา 4,840
 บาท

ร้านบ้านจิปาถะ/เสนอราคา 4,840 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062100018 12/10/2018

405 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดเดือนตุลาคม 2661 - 
กันยายน 2562

477,996.00 477,996.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รักษาความ
ปลอดภัย บี.เจ.เซอร์วิส/เสนอราคา
 477,996

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รักษาความ
ปลอดภัย บี.เจ.เซอร์วิส/เสนอราคา 
477,996

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800062100009 16/10/2018

406 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 1,100 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 1,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062100022 17/10/2018

407 ขออนุมัติซ้ือสายช าระและหัวช าระ 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/เสนอราคา 
1,350 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/เสนอราคา 
1,350 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062100028 24/10/2018

408 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันตัดหญ้า 120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 120 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 120 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062100026 24/10/2018

409 ขออนุมัติค่าจ้างเหมายานพาหนะ (85335159 กลุ่มกีฬา
ยิงเป้า : การแข่งขันยิงปืนและฝึกอาวุธปืนพก)

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/เสนอราคา 
2,800 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/เสนอราคา 
2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062100036 29/10/2018

410 ขออนุมัติค่าจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการศึกษาดูงาน
ในรายวิชาความรู้เบ้ืองต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา)

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรกาญจน์ ด ารงเจริญ/เสนอ
ราคา 11,000 บาท

นายวรกาญจน์ ด ารงเจริญ/เสนอ
ราคา 11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800062100010 29/10/2018

411 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการการจัดกิจกรรม 
(โครงการพิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี
การศึกษา 2561)

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 200 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062100048 31/10/2018

หนา้ 35



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

412 ขออนุมัติซ้ือดอกไม้พวงมาลัยมือ (โครงการพิธีไหว้ครู
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2561)

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก/เสนอราคา 900 
บาท

ร้านดอกไม้หยก/เสนอราคา 900 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062100047 31/10/2018

413 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศวันท่ี 8 
ตุลาคม 2561 เพ่ือรับ-ส่ง วิทยากรมาสอนในรายวิชา 
เทคโนโลยีชีวภาพการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าข้ันสูง ให้กับนิสิต
ระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีทางทะเล

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100062100002 4/10/2018

414 ขออนุมัติซ้ืออาหารกุ้ง จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้ในการ
เล้ียงกุ้งพ่อแม่พันธ์ุกุ้งกุลาด าของศูนย์วิจัยคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล

26,090.00 26,090.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย์ พรพานิช นางสาวลัดดาวัลย์ พรพานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100062100004 5/10/2018

415 ขออนุมัติจ้างดูแลท าความสะอาด ห้องพักรับรองคณบดี
ส าหรับรับรองวิทยากรของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100062100011 10/10/2018

416 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 2 เคร่ือง 
ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 
กันยายน 2562 เพ่ือใช้ในการท างานของบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล

25,200.00 25,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2100062100004 16/10/2018

417 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 2 เคร่ือง 
ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 
กันยายน 2562 เพ่ือใช้ในการท างานของบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2100062100002 16/10/2018

418 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 3 เคร่ือง 
ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 
กันยายน 2562 เพ่ือใช้ในการท างานของบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล

37,800.00 37,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2100062100003 16/10/2018

419 ขออนุมัติจ้างดูแลงานด้านการส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการปฏิบัติการใต้น้ า 
(Underwater Operation) ส าหรับการวิจัยของคณะ
เทคโนโลยีทางทะเลฯลฯ (วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี
 30 กันยายน 2562 )

180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิรัตน์ วรศิลป์ นายอภิรัตน์ วรศิลป์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2100062100006 16/10/2018

หนา้ 36



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

420 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนยูนิเวอร์แซล ฮูด เอ็กซ์ฟอร์เมอร์ 
(หม้อแปลงไฟ)รายการดังแนบ ของคร่ืองถ่ายภาพจาก
เจล มบ.จบ.570801214000001

9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100062100014 15/10/2018

421 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 21 
รายการ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนภายในศูนย์วิจัยคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล

36,923.56 36,923.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเบญจา อินเตอร์เทรด 
จ ากัด

บริษัท ศรีเบญจา อินเตอร์เทรด 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100062100013 15/10/2018

422 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลงานระบบไฟฟ้าและเคร่ืองสูบน้ า
ศูนย์วิจัยคณะเทคโนโลยีทางทะเล (ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม
 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 )

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญเลิศ เสง่ียมโพธ์ิ นายบุญเลิศ เสง่ียมโพธ์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2100062100001 16/10/2018

423 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 1 เคร่ือง 
ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 
กันยายน 2562 เพ่ือใช้ในการท างานของบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล

12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2100062100005 16/10/2018

424 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 19 ตุลาคม 
2561 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมประชุมการน าเสนอ 
Platform ภายใต้โครงการ EECi  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
 จ.ชลบุรี ฯลฯ

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

PR2100062100021 18/10/2018

425 ขออนุมัติซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้ในการ
ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน

6,270.00 6,270.00 เฉพาะเจาะจง อิสเทิร์น เซอร์วิส อิสเทิร์น เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100062100022 25/10/2018

426 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 
เพ่ือรับ-ส่งกรรมการสอบโครงร่างปัญหาพิเศษ ณ 
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

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

PR2100062100024 26/10/2018

427 ขออนุมัติจ้างท าความสะอาดห้องพักคณบดีคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล (ห้อง 306 ) เพ่ือท าความสะอาด
ห้องพักรับรองคณบดี ส าหรับรับรองวิทยากรของคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100062100025 29/10/2018

หนา้ 37



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

428 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศวันท่ี 5 
พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม
และด าเนินการสอบปัญหาพิเศษ ของนิสิตคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
ม.บูรพา จ.ชลบุรี

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

PR2100062100026 30/10/2018

429 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 1 
ตุลาคม 2561

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

PR2200062100001 2/10/2018

430 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 เคร่ือง 
(ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 
กันยายน 2562 เพ่ือใช้ในการท างานของบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

37,800.00 37,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2200062100001 16/10/2018

431 ขออนุมัติค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 เคร่ืองและ
เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook จ านวน 1 เคร่ือง 
เพ่ือใช้ในการท างานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์

68,400.00 68,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2200062100002 16/10/2018

432 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือน ามามอบให้กับวิทยากร ที
มาบรรยายในโครงการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ''
ภาษาไทยกับการแปล''

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062100014 8/10/2018

433 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 12 
ตุลาคม พ.ศ.2561 เพ่ือรับวิทยากร ในโครงการบรรยาย
พิเศษในหัวข้อ ''ภาษาไทยกับการแปล''

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

PR2200062100015 8/10/2018

434 ขออนุมัติจ้างท าป้ายโครงการ เพ่ือใช้ในโครงการพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนแก่งหางแมว (องค์กรราษฎรอาสา
พิทักษ์ป่า)

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง อิงค์ ๒๕๕๔ อิงค์ ๒๕๕๔ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062100012 8/10/2018

435 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 6 แผ่น เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ โครงการหยาดโลหิตช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย์
 ปีการศึกษา 2561 คร้ังท่ี 1

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง อิงค์ ๒๕๕๔ อิงค์ ๒๕๕๔ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062100032 18/10/2018

หนา้ 38



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

436 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์ โครงการ
หยาดโลหิตช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย์ ปีการศึกษา 2561 คร้ัง
ท่ี 1

126.00 126.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062100033 18/10/2018

437 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 โครงการ เพ่ือมอบ
ให้กับ วิทยากรท่ีมาบรรยายโครงการศึกษาดูงานสาย
การบิน ศูนย์ฝึกลูกเรือ บริษัท การบินไทย จ ากัด มหาชน

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062100034 22/10/2018

438 ขออนุมัติจ้างส าเนาเอกสารและเข้าเล่ม/อุปกรณ์ เพ่ือ
เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

13,686.50 13,686.50 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062100035 26/10/2018

439 ขออนุมัติค่าวัสดและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดแสดงงาน 
เพ่ือใช้ในการจัดบูธแสดงงานในโครงการ Dek-D' s 
TCAS Fair 10th

7,890.00 7,890.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอปร้ิน ร้านไอปร้ิน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300062100003 2/10/2018

440 ขออนุมัติซ้ือวัสดและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดแสดงงาน 
เพ่ือใช้ในการจัดบูธแสดงงานในโครงการ Dek-D' s 
TCAS Fair 10th

2,110.00 2,110.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานติมา อ่อนพฤษ์ภูมิ นางสาวกานติมา อ่อนพฤษ์ภูมิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300062100002 2/10/2018

441 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับากาศ วันท่ี 5 
ตุลาคม 2561 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมน าเสนอ
ข้อเสนอโครงการ ณ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

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

PR2300062100006 4/10/2018

442 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือเป็นของท่ีระลึกขอบคุณ 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ จ.ปทุมธานี

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

PR2300062100008 5/10/2018

443 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส าหรับการเรียนการสอน เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอนประกอบรายวิชา 18230259 วิชา การ
ตกแต่งพ้ืนผิวโลหะ และรายวิชา 181307 วิชา กรรมวิธี
ตกแต่งผิวเคร่ืองประดับ

4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเต็กไถ่จิวเวลร่ี ซัพพลาย บริษัทเต็กไถ่จิวเวลร่ี ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300062100018 11/10/2018

หนา้ 39



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

444 ขออนุมัติซ้ือน้ ายากันหมองจ านวน 1 ขวด เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอนในรายวิชา Surface Finishing งานชุป
โลหะ

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเมทัล เรโวลูช่ันจ ากัด บริษัทเมทัล เรโวลูช่ันจ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300062100022 12/10/2018

445 ขออนุมัติจ้างส าเนาเอกสารและเข้าเล่ม+อุปกรณ์ เพ่ือ
เป็นการส าเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน

4,386.55 4,386.55 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300062100035 30/10/2018

446 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการจัดท าเอกสารศูนย์
ประสานงานสหกิจศึกษา และการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการ การเรียนรู้กับการท างาน (ปฏิบัติงานด้าน
ฝึกอบรมและพัฒนางานสหกิจศึกษา) จ านวน 1 งาน 6 
งวด (ต.ค.61-มี.ค.62)

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญพิชชา ผลเจริญ นางสาวธัญพิชชา ผลเจริญ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PO2400062100003 1/10/2018

447 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองพิมพ์เอกสารรุ่น 
DocuCentre-VC2060CP 3เคร่ือง ระยะเวลา 7เดือน
(ตค-เมย62)

62,466.60 62,466.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ ลิสซ่ิง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ ลิสซ่ิง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

มีอาชีพให้เช่าโดยตรง ให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PO2400062100006 1/10/2018

448 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารRICOHรุ่น
MP7503SP(UQ31MMP8001/V7100400058) จ านวน
 1 เคร่ือง ระยะเวลา 3 เดือน (ตค-ธค61)

40,950.00 40,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีอาชีพให้เช่าโดยตรง ให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PO2400062100004 1/10/2018

449 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาท าความสะอาด และดูแลสวนและ
ต้นไม้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะฯ เพ่ือให้ท าความ
สะอาด และดูแลสวนและต้นไม้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
ของคณะฯ จ านวน 1 งาน 12 งวด (ต.ค.61-ก.ย.62)

1,703,148.43 1,703,148.43 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงและเสนอ
ราคาต่ าสุด

PO2400062100001 1/10/2018

450 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน เดินทาง
ไปนิเทศงานนิสิตฝึกงานสหกิจศึกษา สาขาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ

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

PR2400062100004 1/10/2018

451 ขออนุมัติเช่ารถยนต์น่ังส่วนกลาง รถยนต์เก๋ง ย่ีห้อ 
TOYOTA รุ่น ALTIS 1.6G สีด า ทะเบียน กย 6683 
นครปฐม จ านวน 1 คัน 12เดือนๆละ 14,966.66 บาท 
(ตค61-กย62)

179,599.92 179,599.92 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท นครชัยศรี ฮอนด้า ออโตโม
บิล จ ากัด

บริษัท นครชัยศรี ฮอนด้า ออโตโม
บิล จ ากัด

มีอาชีพให้เช่าโดยตรง และเสนอ
ราคาต่ าสุด

PO2400062100002 1/10/2018

452 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 34 เคร่ือง 
ระยะเวลา 3 เดือน (ตค-ธค61)

73,800.00 73,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีอาชีพให้เช่าโดยตรง ให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PO2400062100008 1/10/2018

หนา้ 40



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

453 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน เดินทาง
ไปปฏิบัติงาน ณ ไบเทค บางนา (จัดเตรียมบูธและติดต้ัง
อุปกรณ์ส าหรับออกบูธ)(5ตค61)

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

PR2400062100012 2/10/2018

454 ขออนุมัติเช่าพ้ืนท่ีออกบูทนิทรรศการ งาน Dek-D's 
TCAS FAIR จ านวน 1 บูท ส าหรับประชาสัมพันธ์คณะฯ
 และหลักสูตร (6ตค61)

24,610.00 24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จ ากัด บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จ ากัด มีอาชีพให้เช่าโดยตรง ให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062100015 2/10/2018

455 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน เดินทาง
ไปนิเทศงานนิสิตฝึกงานสหกิจศึกษา สาขาHR (5ตค61)

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

PR2400062100014 2/10/2018

456 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน เดินทาง
ไปปฏิบัติงาน ณ ไบเทค บางนา (ออกบูธนิทรรศการ งาน
 Dek-D's TCAS FAIR)(6ตค61)

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

PR2400062100013 2/10/2018

457 ขออนุมัติค่าจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบกลางภาค ปี
การศึกษา 1/2561 เพ่ือใช้ในการจัดสอบนิสิตระดับ
ปริญญาตรี

44,416.50 44,416.50 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PO2400062100009 4/10/2018

458 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ทะเบียน 1 
กช 637 เพ่ือใช้ในการเดินทางปฏิบัติงานราชการของ
คณะการจัดการและการท่องเท่ียว

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062100021 5/10/2018

459 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
เพ่ือใช้ในการเดินทางไปนิเทศงานนิสิตสหกิจศึกษา สาขา
 ITM (10ต.ค.61)

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

PR2400062100019 5/10/2018

460 ขออนุมัติค่าน้ าด่ืมถังใส จ านวน 97 ถัง ส าหรับใช้บริโภค
ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติของคณะฯ (ประจ าแต่ละ
ช้ัน)

3,395.00 3,395.00 เฉพาะเจาะจง นส.จ๊ีด มณีรัตน์ นส.จ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062100020 5/10/2018

461 ขออนุมัติค่าจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ เพ่ือใช้ในการจัดการ
สอบกลางภาค ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา 1/2561

8,606.00 8,606.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062100040 11/10/2018

หนา้ 41



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

462 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดท าเอกสารเทียบ
โอนหลักสูตร พร้อมจัดเก็บ เพ่ือปฏิบัติงานในส่วนงาน
วิชาการเทียบโอนหลักสูตร ป.ตรี เทียบโอน 1 งาน

13,020.00 13,020.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรพีพรรณ เน่ืองจ านงค์ นางสาวรพีพรรณ เน่ืองจ านงค์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062100044 16/10/2018

463 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถสองแถว จ านวน 6 คัน เพ่ือ
น านิสิตเดินทางไปศึกษาดูงานธุรกิจบันเทิง(การท าธุรกิจ
ในยุคดิจิตอล 4.0)

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ นิพัฒน์ศิริผล นายณัฐวุฒิ นิพัฒน์ศิริผล มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062100045 16/10/2018

464 ขออนุมัติค่าของท่ีระลึกผู้แทนสถานประกอบการ
(ผลิตภัณฑ์อโรม่าเธอราพี) เพ่ือมอบให้กับผู้แทนสถาน
ประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ HR Co-op Experience
 Sharing Day (25ต.ค.61)

1,490.00 1,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มูมูโซ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท มูมูโซ (ประเทศไทย) จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062100048 17/10/2018

465 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
เพ่ือใช้ในการเดินทางนิเทศงานสหกิจศึกษา สาขาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

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

PR2400062100051 18/10/2018

466 ขออนุมัติค่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ี จ านวน 20 รายการ 
เพ่ือใช้ในการจัดตกแต่งสถานท่ีโครงการ HR Co-op 
Experience Sharing Day (25ต.ค.61)

2,076.00 2,076.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062100053 19/10/2018

467 ขออนุมัติค่าอุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ี จ านวน 27 รายการ 
เพ่ือใช้ในการจัดตกแต่งสถานท่ีโครงการ HR Co-op 
Experience Sharing Day (25ต.ค.61)

4,186.00 4,186.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062100054 19/10/2018

468 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ Cost Management: A Strategic
 Emphasis จ านวน 12 เล่ม เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบ
ในการจัดการเรียนสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

13,920.00 13,920.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PO2400062100010 22/10/2018

469 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน เดินทาง
ไปนิเทศงานนิสิตฝึกงานสหกิจศึกษา สาขา HR

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062100058 24/10/2018

หนา้ 42



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

470 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์ของ
คณะ (เปล่ียนยางล้อรถ ยางนอก-ยางใน ล้อหลัง) 
ทะเบียน 1กช637 ชลบุรี

730.00 730.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชรินทร์ หาดวอน ร้านชรินทร์ หาดวอน มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062100060 24/10/2018

471 ขออนุมัติจ้างพิมพ์นามบัตรผู้บริหาร จ านวน 200 ใบ 
เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงานราชการต่างๆ

963.00 963.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน 
เพรส แอนด์ ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน 
เพรส แอนด์ ซัพพลาย

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062100061 24/10/2018

472 ขออนุมัติค่าน้ าด่ืมถังใส จ านวน 29 ถัง เพ่ือใช้ในการ
บริโภคภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ของคณะฯ 
(ประจ าแต่ละช้ัน)

1,015.00 1,015.00 เฉพาะเจาะจง นส.จ๊ีด มณีรัตน์ นส.จ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062100070 26/10/2018

473 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าในศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทยฯ เดือนตุลาคม 2561

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

นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอราคา 
4,751 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062100002 1/10/2018

474 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือน้ ามันรถรับส่งเอกสาร เดือน
ตุลาคม 2561

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400
 บาท

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062100001 1/10/2018

475 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY 
และร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส / 
เสนอราคา 6,700 บาท

ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY และ
ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส / เสนอ
ราคา 6,200.10 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062100003 1/10/2018

476 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (โต๊ะท างาน) 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกมล การกุญแจ/เสนอราคา 
200 บาท

ร้านกมล การกุญแจ/เสนอราคา 
200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062100013 16/10/2018

477 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างซักรีดผ้าในศูนย์บริการการแพทย์
แผนไทย ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561

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

นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอราคา 
4,616 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062100016 31/10/2018

478 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว (หลอดไฟ
และลูกบิดประตู)

3,010.00 3,010.00 เฉพาะเจาะจง  กังสดาลฮาร์ดแวร์ / เสนอราคา 
3,010 บาท

 กังสดาลฮาร์ดแวร์ / เสนอราคา 
3,010 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062100018 31/10/2018

479 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือลูกประคบสมุนไพร 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางไมมูนะ  ริสมัน   /เสนอราคา 
1,800 บาท

นางไมมูนะ  ริสมัน   /เสนอราคา 
1,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062100019 31/10/2018

480 ขออนุมัติเบิกถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY 
และร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส / 
เสนอราคา 9,400 บาท

ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY  / 
เสนอราคา 7,650.45 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062100017 31/10/2018

หนา้ 43



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

481 ขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันรถรับส่งเอกสาร เดือนพฤศจิกายน
 2561

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400
 บาท

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062100015 31/10/2018

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

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าได้มาตรฐาน เครดิตได้ ราคา
มาตรฐาน

PR2800062100007 11/10/2018

483 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารจากเคร่ือง
ถ่ายเอกสารงานเอกสารต่างๆภายในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR2800062100006 11/10/2018

484 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอนวิชา
ปัญหาพิเศษ (761493)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ่นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก ห้างหุ่นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062100009 24/10/2018

485 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอนวิชา
ปัญหาพิเศษ(761493)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง เกษตรศิลป์อุทยานเกษตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เกษตรศิลป์อุทยานเกษตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062100008 24/10/2018

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

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าได้มาตรฐาน เครดิตได้ ราคา
มาตรฐาน

PR2800062100010 31/10/2018

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

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าราคามาตรฐาน PR3300062100005 11/10/2561

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

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าราคามาตรฐาน PR3300062100022 31/10/2561

489 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 6 เคร่ือง ประจ าปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 
2561 - 30 ก.ย. 2562) ระยะเวลาเช่า 12 เดือน

72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO3400062100002 9/10/2561

490 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับส่งอาจารย์และนิสิตกายภาพบ เข้าร่วมโครงการ
ศึกษาดูงาน 683364 กายภาพบ าบัดทางประสาท 2 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 
(อ.พรพรหมส ารอง)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล  ภู่ศรี ราคา 2,500บาท นายศุภพล  ภู่ศรี ราคา 2,500บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100001 1/10/2018

491 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคาร
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และบริเวณโรงจอดรถยนต์ 
คณะสหเวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2562

767,524.91 767,524.91 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส ราคา 767524.91 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส ราคา 767524.91 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062100001 1/10/2018

หนา้ 44



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

492 ขออนุมัติจัดจ้างตรวจเช็คเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าระบบส ารอง
ไฟฉุกเฉินและตู้เมนไฟฟ้า MDB อาคารวิทยาศาสตร์
การแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 
2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรดา ไพศาลอัศวเสนี 
ราคา 36,000 บาท

นางสาวพัชรดา ไพศาลอัศวเสนี 
ราคา 36,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062100003 2/10/2018

493 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
นักวิทยาศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ ต้ังแต่วันท่ี 1 
ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ กิจเจริญทรัพย์ดีราคา
45,000 บาท

นายโสภณ กิจเจริญทรัพย์ดีราคา
45,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062100002 2/10/2018

494 ขออนุมัติจัดจ้างท าระบบสารสนเทศส าหรับการค านวณ
ภาระงาน จ านวน 1 งาน

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกติกา กองศิล ราคา 50,000 
บาท

นายกติกา กองศิล ราคา 50,000 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062100008 3/10/2018

495 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาลิฟต์ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 
30 กันยายน 2562

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ราคา 80,000
 บาท

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ราคา 80,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062100006 3/10/2018

496 ขออนุมัติเช่าคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง ต้ังแต่วันท่ี 1
 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562

13,800.00 13,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคา 13,800 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคา 13,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062100007 3/10/2018

497 ขอนุมัติเช่าคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 เคร่ือง จ านวน 6 
งวด ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 
2562

66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคา 66,000 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคา 66,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062100005 3/10/2018

498 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 1,750.38 1,750.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคา 1,750.38 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคา 1,750.38 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100012 3/10/2018

499 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารระหว่างส่วน
งานต่าง ๆ จ านวน 12 เดือน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561
 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง นางส ารวย  สดใส ราคา 60,000 
บาท

นางส ารวย  สดใส ราคา 60,000 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062100004 3/10/2018

500 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์พยาบาล จ านวน 8 รายการ 794.58 794.58 เฉพาะเจาะจง ร้านขายยา ดีฟาร์มาซี สาขาท่ี 
00007 (บางแสน)ราคา 794.58 
บาท

ร้านขายยา ดีฟาร์มาซี สาขาท่ี 
00007 (บางแสน)ราคา 794.58 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100015 4/10/2018

หนา้ 45



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

501 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ -
 ส่งคณะกรรมการในการตรวจประกันคุณภาพศึกษา
ภายในด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ในวันท่ี 5 ตุลาคม 
2561

3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคา 
3,100 บาท

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคา 3,100
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100017 4/10/2018

502 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ -
 ส่งผศ.พญ.จริยา ไวศยารัทธ์ มาสอนรายวิชา 
68532159 มหศัลยพยาธิวิทยา 1 ในวันท่ี 11 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  สุวิชาพาณิชน์ ราคา 
2,800 บาท

นายสมศักด์ิ  สุวิชาพาณิชน์ ราคา 
2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100013 4/10/2018

503 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ -
 ส่งนิสิต ในโครงการ ''แลกเปล่ียนนิสิตสาขาวิชา
กายภาพบ าบัดกับสถาบัน 
Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik(BG klinik) 
ในวันท่ี 14 ตุลาคม 2561

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

นายชูชาติ  พรหมศิริ ราคา 2,500 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100014 4/10/2018

504 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จ านวน 10 เล่ม 
เพ่ือใช้ส าหรับการจัดโครงการตรวจประกันคุณภาพ
ศึกษาภายในด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ในวันท่ี 5 
ตุลาคม 2561

2,950.00 2,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย ราคา 2,950 บาท

ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย ราคา 2,950 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100016 4/10/2018

505 ขออนุมัติจัดจ้างท าเล่มฝึกงาน จ านวน 2 เล่ม เพ่ือใช้
ส าหรับการจัดโครงการการฝึกปฏิบัติงานกายภาพบ าบัด
ทางคลินิก 1ในวันท่ี 8 ตุลาคม 2561 - 9 พฤศจิกายน 
2561

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา วรดิถี ราคา 200 บาท น.ส. ยลดา วรดิถี ราคา 200 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100021 5/10/2018

506 ขออนุมัติจัดจ้างค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จ านวน 72 
เล่ม เพ่ือใช้ส าหรับโครงการฝึกปฏิบัติงานกายภาพบ าบัด
ทางคลินิก 3 ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันท่ี 8 
ตุลาคม พ.ศ. 2561 - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561

6,489.27 6,489.27 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา วรดิถี ราคา 6,489.27
 บาท

น.ส. ยลดา วรดิถี ราคา 6,489.27 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100020 5/10/2018

507 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ -
 ส่งดร.ปราโมทย์ ศรีวาณิชรักษ์ มาสอนรายวิชา 682451
 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 ในวันท่ี 16 ตุลาคม 
2561

3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคา 
3,100 บาท

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคา 3,100
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100024 6/10/2018

หนา้ 46



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

508 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ -
 ส่งดร.ปราโมทย์ ศรีวาณิชรักษ์ มาสอนรายวิชา 682451
 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 ในวันท่ี 30 ตุลาคม 
2561

3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคา 
3,100 บาท

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคา 3,100
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100025 6/10/2018

509 ขออนุมัติจัดซ้ือดินน้ ามัน จ านวน 200 ก้อน (วิราศิณี
ส ารองจ่าย)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ้านจิปาถะ ราคา 1,000        บาท บ้านจิปาถะ ราคา 1,000        บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100028 6/10/2018

510 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 684342 ปฏิบัติการ
โลหิตวิทยา 1

2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด 
ราคา 2,889 บาท

บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด 
ราคา 2,889 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100027 6/10/2018

511 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-ส่ง
น.อ.พงษ์เพ็ชร คงพ่วง มาสอนรายวิชา 682476 นิติ
วิทยาศาสตร์วันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561

3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคา 
3,100 บาท

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคา 3,100
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100026 6/10/2018

512 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่งรศ.สมชาย วิริยะยุทธการ มาสอนรายวิชา 682473 
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในวันท่ี 10 ตุลาคม 
2561

3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคา 
3,100 บาท

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคา 3,100
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100023 6/10/2018

513 ขออนุมัติจัดซ้ือสมุดทะเบียนหนังสือส่ง จ านวน 12 เล่ม 
(เงินหมุนอาจารย์นรินทร์)

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ 
(ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด ราคา 
720 บาท

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด ราคา 720 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100030 8/10/2018

514 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 7 วัน เพ่ือรับ-
ส่งอาจารย์ออกนิเทศโครงการฝึกปฏิบัติงานทางชีวเว
ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 (ช่วงท่ี 3) ระหว่างวันท่ี
 22 ตุลาคม 2561 - วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561

18,900.00 18,900.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคา 
18,900 บาท

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคา 
18,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062100009 8/10/2018

515 จัดซ้ือไส้ปากกาจ านวน 5 อัน (กุลธราส ารองจ่าย) 110.00 110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ ากัด (สาขา 
แหลมทองบางแสน)  ราคา 110 
บาท

บริษัท บีทูเอส จ ากัด (สาขา แหลม
ทองบางแสน)  ราคา 110 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100032 9/10/2018

หนา้ 47



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

516 ขออนุมัติจ้างงานเดินเมนท์ไฟสายเบอร์ 10 พร้อมร้อย
ท่อและอุปกรณ์ จ านวน 2 งาน (ห้อง 105,205)

45,500.00 45,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ ราคา 
45,500 บาท

นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ ราคา 45,500
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062100010 10/10/2018

517 ขออนุมัติจัดซ้ือแว่นตานิรภัยและMASK เพ่ือใช้ส าหรับ
การเรียนการสอนรายวิชา มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์

3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด 
ราคา 3,424 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคา
 3,424 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100043 11/10/2018

518 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองท าน้ าแข็ง จ านวน 1 เคร่ือง (อ.กุล
ธราส ารองจ่าย)

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวต้ัน โปรดักส์ จ ากัด ราคา
 2,140 บาท

บริษัท นิวต้ัน โปรดักส์ จ ากัด ราคา 
2,140 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100047 12/10/2018

519 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนทุกรายวิชาของคณะสหเวช
ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561

7,597.00 7,597.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคา 7,597 บาท

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคา 7,597 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100048 12/10/2018

520 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนอุปกรณ์ภายในอาคารวิทยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 3 รายการ

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ ราคา
 1,700 บาท

นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ ราคา 
1,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100051 16/10/2018

521 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการงานเดินเมนท์ไฟพร้อมร้อยท่อ 
จ านวน 2 งาน

37,570.00 37,570.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จ าปาบุรี ราคา 37,570
 บาท

นายสมชาย จ าปาบุรี ราคา 37,570
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062100012 22/10/2018

522 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาดประจ าปี
งบประมาณ 2561 ต้ังแต่วันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ.2561- 
วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2561

71,777.90 71,777.90 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส ราคา 71,777.90 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส ราคา 71,777.90 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062100011 17/10/2018

523 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน 1 
คัน เพ่ือใช้ส าหรับ รับ - ส่งอาจารย์และนิสิตกายภาพ 
เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานรายวิชาบทน าวิชาชีพ
กายภาพบ าบัด ในวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญจันทร์ ด ารงเจริญ ราคา 
3,000 บาท

นางเพ็ญจันทร์ ด ารงเจริญ ราคา 
3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100055 18/10/2018

524 ขออนุมัติจัดซ้ือถังขยะสูงมีล้อฝาเรียบ จ านวน 4 ใบ 9,408.00 9,408.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคา 9,408 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคา 9,408 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100056 18/10/2018

หนา้ 48



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

525 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่ง นพ.อาสา ธรรมหงส์ มาสอนรายวิชา 682323 และ 
682324 มาสอนในวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคา 
2,900 บาท

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคา 2,900
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100061 22/10/2018

526 ขออนุมัติจัดซ้ือเทปชนิดกันน้ า+ตะขอแขวนผ้าเช็ดตัว 
จ านวน 25 แพ็ค

2,160.06 2,160.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคา 2,160.06 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคา 2,160.06 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100062 24/10/2018

527 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด 
ราคา 2,000 บาท

บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด 
ราคา 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100065 24/10/2018

528 ขออนุมัติจัดจ้างค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จ านวน 6 
เล่ม (อ.ปริญญาพรส ารองจ่าย)

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย  ราคา 1,500 บาท

ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย  ราคา 1,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100066 25/10/2018

529 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่งผศ.นพ.โกศล รุ่งเรืองชัย มาสอนรายวิชา 680331 ใน
วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  สุวิชาพาณิชน์ ราคา 
2,800 บาท

นายสมศักด์ิ  สุวิชาพาณิชน์ ราคา 
2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100068 26/10/2018

530 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ 28,950.00 28,950.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต ราคา 
28,950 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต ราคา 
28,950 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062100018 30/10/2018

531 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการติดต้ังเดินสายสัญญาณ จ านวน
 1 งาน

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคา 18,000 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคา 18,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062100015 30/10/2018

532 ขออนุมัติจัดซ้ืออาหารแห้ง จ านวน 4 ช้ิน เพ่ือใช้ส าหรับ
แทนค าขอบคุณแก่คณะกรรมการในการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษา ในวันท่ี 5 ตุลาคม 2561

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน คุณตุ่ม ราคา 4,000 บาท ร้าน คุณตุ่ม ราคา 4,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100069 27/10/2018

533 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองท าน้ าแข็ง จ านวน 1 เคร่ือง 28,141.00 28,141.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวต้ัน โปรดักส์ จ ากัด ราคา
 28,141 บาท

บริษัท นิวต้ัน โปรดักส์ จ ากัด ราคา 
28,141 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062100016 30/10/2018

หนา้ 49



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

534 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 21 รายการ 68,554.90 68,554.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคา 
68,554.90 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคา 
68,554.90 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062100014 30/10/2018

535 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 11 หลอด 25,300.00 25,300.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคา 
25,300 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคา 25,300
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062100017 30/10/2018

536 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายอะคริลิคใสติดสติกเกอร์ด้านหลัง
 จ านวน 8 แผ่น

6,790.00 6,790.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ ราคา 6,790 
บาท

นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ ราคา 6,790 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100076 29/10/2018

537 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเดินสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
จ านวน 7 ห้อง

66,100.00 66,100.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต ราคา 
66,100 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต ราคา 
66,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062100013 29/10/2018

538 ขออนุมัติจัดซ้ือถุงพลาสติก จ านวน 10 กก. (อ.จิรสุดา
ส ารองจ่าย)

701.92 701.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลาสติกบูรพา 1999 จ ากัด
 ราคา 701.92 บาท

บริษัท พลาสติกบูรพา 1999 จ ากัด 
ราคา 701.92 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100075 29/10/2018

539 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 360 แผ่น (นิสิต
โน๊ตส ารองจ่าย)

260.00 260.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา วรดิถี ราคา 260 บาท น.ส. ยลดา วรดิถี ราคา 260 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100090 31/10/2018

540 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 จ านวน 3.38 ลิตร 
(เงินหมุน)

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร
ราคา 100 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานครราคา
 100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100089 31/10/2018

541 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ายา/สารเคมี จ านวน 3 รายการ (อ.จิ
ราพรส ารองจ่าย)

1,040.00 1,040.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย ชลบุรี ราคา 1,040
 บาท

สภากาชาดไทย ชลบุรี ราคา 1,040
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062100088 31/10/2018

542 จ้างเหมาบริการดูแลเปิด-ปิด ห้องเรียน จัดสถานท่ีห้อง
สอบ จัดท าเอกสารประกอบการสอน ข้อสอบ รับส่ง
เอกสาร รับส่งไปรษณีภัณฑ์ ต้ังแต่วันท่ี 1 ต.ค.61ถึง 30 
ก.ย.62

216,000.00      216,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุธน  ทองปาน นายสุธน  ทองปาน ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800062100001 2/10/2561

หนา้ 50



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

543 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - บจก.ซอฟต์สแควร์ 
อินเตอร์เนช่ันแนล - ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในวันท่ี 4 ต.ค. 61

3,500.00         3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062100002 3/10/2561

544 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด ห้องเรียน MIT MIT-S1
 MIT-S2 ส าหรับเดือน ต.ค. 61

1,500.00         1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางพิมพ์พา สิงห์ทอง นางพิมพ์พา สิงห์ทอง ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062100004 8/10/2561

545 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด ห้องเรียน KB201 และ
 KB202 ส าหรับเดือน ต.ค. 61

1,300.00         1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศรี โคตรพัฒน์ นางเพ็ญศรี โคตรพัฒน์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062100003 8/10/2561

546 ซ้ือน้ ามัน ส าหรับใช้เติมจักรยานยนต์ของคณะในการ
รับส่งเอกสารของเจ้าหน้าท่ี และใช้งานภายในคณะ

80.00             80.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062100005 8/10/2561

547 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - บจก.สยาม
คอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม - บจก.ไทยโพลีคาร์บอน 
วันท่ี 25 ต.ค. 61 ในการเดินทางไปนิเทศงานสหกิจศึกษา

3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062100024 11/10/2561

548 ซ้ือวัสดุส านักงานจ านวน 16 รายการ ประกอบด้วย 
ปากกาเจล โพสต์อิท แท่นประทับ หมึกเติมแท่นประทับ
 กระดาษกาวย่น แฟ้มซองพลาสติก ถ่าน AA ตรายาง
หมึกในตัว ส าหรับใช้ในส านักงานจัดการศึกษาและ
ส านักงานคณบดี

11,226.74       11,226.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800062100004 12/10/2561

549 ซ้ือหมึกส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อริโก้ ส าหรับใช้กับ
เคร่ืองถ่ายเอกสารในห้องส านักงานคณบดี ส านักงาน
จัดการศึกษา และห้องพักอาจารย์ จ านวน 6 หลอด

22,250.00       22,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800062100005 12/10/2561

550 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
เดินทางไปกลับมหาวิทยาลัยบูรพา - โรงแรมพูลแมน 
ขอนแก่น - ม.บูรพา ในวันท่ี 23-25 ต.ค. 61 ในการเดิน
ทางเข้าร่วมประชุมวิชาการ (NCIT 2018) , (InCIT 2018)

12,000.00       12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800062100002 12/10/2561

หนา้ 51



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

551 ซ้ือน้ าด่ืมถัง ขนาด 18.9 ลิตร จ านวน 50 ถัง 1,750.00         1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062100050 12/10/2561

552 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน เดินทางไแกลับ 
จาก ม.บูรพา ถึงกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในวันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561

2,800.00         2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062100064 16/10/2561

553 ขออนุมัติจ้างซ่อมแสงสว่างห้องเรียน MIT ซ่อมเปล่ียน
ขาหลอด หลอดทอร์นาโท และบาลาสต์อิเล็คทรอนิกส์ 
จ านวน 1 งาน

5,350.00         5,350.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062100065 16/10/2561

554 ซ้ือหมึก 35 กล่อง และกระดาษไข 5 ม้วน ส าหรับใช้กับ
เคร่ืองอัดส าเนาในการท าเอกสารประกอบการสอนและ
ท าเอกสารเก่ียวกับการสอบ

36,112.50       36,112.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800062100006 17/10/2561

555 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00           100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062100068 17/10/2561

556 จ้างท าตรายาง จ านวน 17 อัน 3,970.00         3,970.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062100069 17/10/2561

557 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับใช้เดินทาง รับส่งวิทยากร ในการด าเนินโครงการ
กิจกรรมขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ 
(Innovative Startup) ในวันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ.2561

3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062100076 18/10/2561

558 ซ้ือหมึกพิมพ์ 2 หลอด ส าหรับใช้ในการด าเนินงาน
โครงการกิจกรรมขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยแห่งการ
ประกอบการ ในวันท่ี 20-21 ตุลาคม 2561

6,400.00         6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062100073 18/10/2561

559 ซ้ือปล๊ักไฟคอมพิวเตอร์ ขนาด 5 เมตร จ านวน 20 วัน 
ส าหรับใช้ในการด าเนินงานโครงการกิจกรรมขับเคล่ือน
มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Innovative 
Startup) ในวันท่ี 20-21 ตุลาคม 2561

14,980.00       14,980.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800062100009 18/10/2561

หนา้ 52



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

560 ซ้ือของท่ีระลึก กระเช้าอาหารทะเลแห้ง จ านวน 2 
กระเช้า ส าหรับมอบให้วิทยากร ในการจัดโครงการ
กิจกรรมขับเคล่ืนมหาวิทยาลัยแห่งการปรกอบการ 
(Innovative Startup) ในวันท่ี 20-21 ตุลาคม พ.ศ. 
2561

2,000.00         2,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณทิภาพร พรายน้ า คุณทิภาพร พรายน้ า ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062100075 18/10/2561

561 ขอจ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาดห้องอบรมและพ้ืนท่ี
บริเวณ ช้ัน 5 และห้องน้ า ส าหรับโครงการการแข่งขัน 
Hackathon จ านวน 1 งาน

1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณ เฉลา ประสพพร คุณ เฉลา ประสพพร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062100095 19/10/2561

562 ซ้ือวัสดุป้ายโบว์ชัวร์ อคลิลิค แบบต้ังโต๊ะ จ านวน 50 อัน
 ส าหรับใช้ในโครงการกิจกรรมขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย
แห่งการประกอบการ (Innovative Startup) ในวันท่ี 
20-21 ต.ค.61

10,165.00       10,165.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800062100010 19/10/2561

563 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00           100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062100106 24/10/2561

564 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 2 คัน 
ส าหรับเดินทาง ไปกลับ รับส่งนิสิตเข้าร่วมสอบ
มาตรฐานวิชาชีพไอทีสากล ในวันท่ี 25 ตุลาคม 2561

5,600.00         5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062100105 24/10/2561

565 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
เดินทางไป-กลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง ส านักงานเลขาธิการ
 ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ในวันท่ี 26 ตุลาคม 2561

2,800.00         2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062100114 25/10/2561

566 ซ้ือหมึกส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อริโก้ จ านวน 7 
หลอด ส าหรับใช้กับเคร่ืองถ่ายเอกสารในห้องส านักงาน
คณบดี ส านักงานจัดการศึกษา และห้องพักอาจารย์

27,250.00       27,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800062100012 25/10/2561

567 จ้างซักผ้าปูโต๊ะ จ านวน 1 งาน ส าหรับเพ่ือเตรียมพร้อม
ในการจัดประชุมต่างๆ

200.00           200.00 เฉพาะเจาะจง คุณวันเพ็ญ ติดไชย คุณวันเพ็ญ ติดไชย ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062100113 25/10/2561

หนา้ 53



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

568 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 2 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับม.บูรพา - บจก. เคหกส่ี เอ็นจิ
เนียร่ิง  - บจก. คอมพิวเตอร์โลจี - บจก. สยาม เด็นโซ่ 
แมนูแฟคเจอร่ิง ในวันท่ี 1 พ.ย. 61

3,500.00         3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062100121 26/10/2561

569 ขออนุมัติซ่อม MainBoard ASUS S400C เพ่ือให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ

6,420.00         6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062100122 26/10/2561

570 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคารคณะวิทยาการ
สารสนเทศ ปีงบประมาณ 2562 ( 1 ต.ค. 1 ถึง 30 ก.ย.
62) ส าหรับท าความสะอาดพ้ืนท่ีภายในอาคารและ
บริเวณโดยรอบอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ

1,427,978.13   1,481,600.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

ราคาต่ าสุด อยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800062100013 30/10/2561

571 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - ม.จุฬาฯ - ส านักงาน
เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ วันท่ี 2 พ.ย. 61

3,200.00         3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062100153 31/10/2561

572 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00           100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062100152 31/10/2561

573 ขอจ้างเหมาบริการรถยนต์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภาพ  ย่ังยืน/เสนอราคา 
45,000.00 บาท

นายสุภาพ  ย่ังยืน/เสนอราคา 
45,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900062100007 1/10/2561

574 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิจัย 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิรังรอง ใบพะออม/เสนอ
ราคา 96,000.00 บาท

นางสาววิรังรอง ใบพะออม/เสนอ
ราคา 96,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900062100005 1/10/2561

575 ค่าจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิจัย 96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตรา ศรัทยาสัย/เสนอ
ราคา 96,000.00 บาท

นางสาวสุพัตรา ศรัทยาสัย/เสนอ
ราคา 96,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900062100006 1/10/2561

576 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 50 เคร่ือง 216,000.00 216,000.00 ตกลงราคา บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 216,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 216,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900062100004 1/10/2561

หนา้ 54



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

577 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 50 เคร่ือง 500,000.00 500,000.00 ตกลงราคา บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 500,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 500,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900062100003 1/10/2561

578 ขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถยนต์ทะเบียน 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

PR3900062100009 2/10/2561

579 ขอจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบกลางภาค ภาคต้น ปี
การศึกษา 2561

11,570.40 11,570.40 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง/เสนอ
ราคา 11,570.40 บาท

นายบรรชา  โคตรศรีเมือง/เสนอ
ราคา 11,570.40 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900062100008 9/10/2561

580 จ้างท าตรายาง 2,450.00 2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค/เสนอราคา 
2,450.00 บาท

ร้านแสนสุขกราฟฟิค/เสนอราคา 
2,450.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900062100015 9/10/2561

581 ขอซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ArduinoChonburi/เสนอ
ราคา 1,100.00 บาท

ร้าน ArduinoChonburi/เสนอราคา
 1,100.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900062100017 11/10/2561

582 ขอจ้างเหมารถบัส 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชิตวิเศษทัวร์/
เสนอราคา 13,000.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชิตวิเศษทัวร์/
เสนอราคา 13,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900062100010 18/10/2561

583 ขอจ้างเหมาบริการรถตู้ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนต้นข้าวบริการ/เสนอ
ราคา 5,500.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนต้นข้าวบริการ/เสนอ
ราคา 5,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900062100022 12/10/2561

584 ขอจ้างเหมาบริการรถบัส 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรชาติ  ป้ันทอง/เสนอราคา 
15,000.00 บาท

นายวีรชาติ  ป้ันทอง/เสนอราคา 
15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900062100009 18/10/2561

585 ขอจ้างท าตรายาง 920.00 920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค/เสนอราคา 
920.00 บาท

ร้านแสนสุขกราฟฟิค/เสนอราคา 
920.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900062100021 12/10/2561

586 ขอซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวัสดุงานอาคาร 3,740.00 3,740.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.ประภัสสร/เสนอราคา 
3,740.00 บาท

ร้าน ศ.ประภัสสร/เสนอราคา 
3,740.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900062100027 18/10/2561

หนา้ 55



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

587 ขอซ้ือวัสดุส านักงานหมึกพิมพ์เลเซอร์ 42,150.00 42,150.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
42,150.00 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
42,150.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900062100011 19/10/2561

588 ขอซ้ือรถจักรยานยนต์ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคมเจริญยนต์ จ ากัด 
(สาขาบางแสน)/เสนอราคา 
50,000 บาท

บริษัท อาคมเจริญยนต์ จ ากัด 
(สาขาบางแสน)/เสนอราคา 50,000
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900062100012 29/10/2561

589 ขอซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย (NAS) 85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปร ไซเบอร์ เรโซลูช่ัน 
จ ากัด/เสนอราคา 85,000.00 บาท

บริษัท โปร ไซเบอร์ เรโซลูช่ัน 
จ ากัด/เสนอราคา 85,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900062110001 2/11/2561

590 ขอจ้างเหมาบริการรถตู้ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภาพ  ย่ังยืน/เสนอราคา 
2,000.00 บาท

นายสุภาพ  ย่ังยืน/เสนอราคา 
2,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900062100038 26/10/2561

591 ขอซ่อมแซมชุดเคร่ืองเสียงเคล่ือนท่ี 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
1,800.00 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
1,800.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900062100040 29/10/2561

592 ขอจ้างเหมาบริการรถตู้ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศ์ธร  ทองเกษม/เสนอราคา
 12,000.00 บาท

นายพงศ์ธร  ทองเกษม/เสนอราคา 
12,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900062100013 30/10/2561

593 ซ้ือวัสดุในการจัดสอบ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอรร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 4,000.00 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอรร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 4,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900062100044 30/10/2561

594 จ้างจัดท าเอกสารข้อสอบ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พี.พร้ินช็อป/เสนอราคา 
6,000.00 บาท

ร้าน เอส.พี.พร้ินช็อป/เสนอราคา 
6,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900062100043 30/10/2561

595 ขอซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 1 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปร ไซเบอร์ เรโซลูช่ัน 
จ ากัด/เสนอราคา 150,000.00 บาท

บริษัท โปร ไซเบอร์ เรโซลูช่ัน 
จ ากัด/เสนอราคา 150,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900062110002 5/11/2561

596 ขอความเห็นชอบเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 14 
เคร่ือง จ านวน 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - 
เดือนมีนาคม 2562 เพ่ือรองรับการท างานของบุคลากร
สถาบันภาษา

89,880.00       89,880.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป PO4000062100001 5/10/2018

หนา้ 56



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

597 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-เติมน้ ามันเช้ือเพลิง วันท่ี 
31 ต.ค. 61 เพ่ือส่งผู้บริหารอ านวยการจัดทดสอบฯและ
ขนย้ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และหูฟัง กลับจากม.
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เติมรถสถาบันขฉ7133

1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร PR4000062100011 18/10/2018

598 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-เติมน้ ามันเช้ือเพลิง วันท่ี 
25 ต.ค. 61 เพ่ือขนย้ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และ
หูฟังเพ่ือไปติดต้ัง Server และหูฟังส าหรับจัดสอบ ท่ีม.
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี รถสถาบันขฉ7133

1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร PR4000062100010 18/10/2018

599 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-เติมน้ ามันเช้ือเพลิง วันท่ี 
12 พ.ย. 61 เพ่ือขนย้ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และ
หูฟัง ไปม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เติมรถสถาบันขฉ 
7133

1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร PR4000062100015 18/10/2018

600 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-เติมน้ ามันเช้ือเพลิง วันท่ี 
8 พ.ย. 61 เพ่ือเตรียมติดต้ัง Server และระบบจัด
ทดสอบ ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เติมรถสถาบันขฉ
7133

1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร PR4000062100016 18/10/2018

601 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-น้ ามันเช้ือเพลิง เติมวันท่ี 
9 พ.ย. 61เพ่ือไปรับ-ส่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจ า
สถาบันภาษา ท่ีกทม. ประชุมคร้ังท่ี3.2561 เติมรถ
สถาบันขฉ7133

1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร PR4000062100020 24/10/2018

602 ขออนุมัติซ้ือหมึกพิมพ์ ส าหรับเคร่ือง PRINTER 4,050.00 4,050.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เน่ืองจากเป็นวัสดุท่ีมีประสิทธิภาพ
และราคาท่ีเหมาะสม

PR4100062100003 4/10/2018

603 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการถ่ายภาพ โครงการพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วันท่ี 1 พ.ย. 61

29,500.00 29,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บลู บีช พรินต์ จ ากัด บริษัท บลู บีช พรินต์ จ ากัด เน่ืองจากเป็นช่างภาพท่ีมีความ
ช านาญ และราคาอยู่ภายในวงเงินท่ี
ได้รับความเห็นชอบ

PR4100062100008 19/10/2018

604 ขออนุมัติจัดจ้างตกแต่งสถานท่ีในโครงการพิธีมอบ
ประกาศนียบัตร โรงแรมเทาทอง วันท่ี 1 พ.ย. 61

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง แฮ็คส์ ออร์แกไนซ์ แฮ็คส์ ออร์แกไนซ์ เน่ืองจากรูปแบบในการตกแต่งตรง
ตามความต้องการและราคาท่ี
เหมาะสม

PR4100062100009 19/10/2018

หนา้ 57



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

605 จ้างเหมาท าความสะอาด 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุทัย ขาวส าลี/108,000 บาท นายอุทัย ขาวส าลี/108,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO4200062100003 1/10/2561

606 ขออนุมัติจ้างเหมาก าจัดปลวก 102,000.00 102,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส 
(2009) จ ากัด/102,000บาท

บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009)
 จ ากัด/102,000บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO4200062100002 1/10/2561

607 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาด 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวผกา มีสกุล/108,000บาท นางสาวผกา มีสกุล/108,000บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO4200062100005 1/10/2561

608 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาด 108,000.00 108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยัง ปัดค า/108,000บาท นางสาวยัง ปัดค า/108,000บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO4200062100006 1/10/2561

609  132,000.00 132,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนัยนา เปรมประเสริฐ/
132,000บาท

นางสาวนัยนา เปรมประเสริฐ/
132,000บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO4200062100004 1/10/2561

610 ขออนุมัติเช่าคอมพิวเตอร์ประจ าปีงบประมาณ 2562 189,600.00 189,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
189,600บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
189,600บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO4200062100001 1/10/2561

611 ขออนุมัติจ้างเหมาก าจัดขยะ 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  สุขสมบัติ 42,000 
บาท

นายสมศักด์ิ  สุขสมบัติ 42,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062100023  1/10/2562

612 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ/5,600 
บาท

นายเสวก  สุระประเสริฐ/5,600 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062100020 4/10/2561

613 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุการเรียนการสอน 23,216.12 23,216.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
23,216.12 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
23,216.12 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062100029 5/10/2561

614 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์สีด า 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/14,000บาท วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/14,000บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062100026 5/10/2561

หนา้ 58



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

615 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ Fuji Xerox P205b
และหมึก HP Laserjet P2015

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
12,500 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
12,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062100031 5/10/2561

616 ขออนุมัติจัดซ้ือสาย HDMI และสายแลน 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์/3,250 
บาท

นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์/3,250 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062100027 5/10/2561

617 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าเว็บไซต์คณะดนตรีและการแสดง 18,100.00 18,100.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ/18,100 บาท น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ/18,100 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062100030 5/10/2561

618 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองกรองน้ า 25,900.00 25,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสิตา รอดไทยแก้ว/25,900
 บาท

นางสาวสิตา รอดไทยแก้ว/25,900 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062100037 10/10/2561

619 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศเพ่ือใช้ในห้อง
ดนตรีไทย

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/27,900 บาท นายศรายุทธ ใสยาทา/27,900 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062100036 10/10/2561

620 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร,ซ้ือวัสดุประปา,น้ าด่ืม,พิมพ์
ตราสัญลักษณ์

7,581.00 7,581.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสดใสก๊อบป้ี=1281,ร้านบัณฑิต
เอกสาร=620,ร้านไพรเวชค้าวัสดุ=
280,นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์=
1400และหจก คณิศร=4000

ร้านสดใสก๊อบป้ี=1281,ร้านบัณฑิต
เอกสาร=620,ร้านไพรเวชค้าวัสดุ=
280,นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์=
1400และหจก คณิศร=4000

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062100043 12/10/2561

621 ขออนุมัติจัดซ้ือมาลัยคล้องพระกรเพ่ือถวายสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯเน่ืองในพระราชทานให้เข้าเฝ้า

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง คุณสุรางค์ เอ่ียมสะอาด/3,200 บาท คุณสุรางค์ เอ่ียมสะอาด/3,200 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062100044 12/10/2561

622 จ้างเหมาบริการรถยนต์เพ่ือรับส่งคณาจารย์เจ้าหน้าท่ี
จากม.บูรพาไป-กลับศาลาดุสิตตาลัยสวนจิตรลดา

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ/8,400 
บาท

นายเสวก  สุระประเสริฐ/8,400 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062100042 12/10/2561

623 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุกระดาษช าระ,ถ้วยกระดาษ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด/2,000
 บาท

บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด/2,000 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062100045 16/10/2561

หนา้ 59



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

624 ขออนุมัติจ้างเหมาเดินสายสัญญาณUpLink UPT CAT 6
 พร้อมอุปกรณ์อาคารปฏิบัติการคณะดนตรีและการแสดง

48,100.00 48,100.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์/48,100
 บาท

นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์/48,100 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062100046 16/10/2561

625 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ/2,800 
บาท

นายเสวก  สุระประเสริฐ/2,800 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062100047 19/10/2561

626 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาสายไฟ
เคร่ืองปรับอากาศ

5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/5,900 บาท นายศรายุทธ ใสยาทา/5,900 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062100048 19/10/2561

627 ขออนุมัติจัดซ้ือโคมไฟ,โครงอลูมิเนียม 121,100.00 121,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต๋ีน าพาร์ จ ากัด/120,910 
บาท

บริษัท ต๋ีน าพาร์ จ ากัด/120,910 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO4200062100007 22/10/2561

628 ขออนุมัติจัดซ้ือโซฟา,โต๊ะ,เก้าอ้ี 41,200.00 41,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์/32,540
 บาท

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์/32,540 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062100051 24/10/2561

629 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์samsung 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/21,000 บาท วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/21,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062100054 26/10/2561

630 ขออนุมัติจ้างเหมาเดินระบบท่อประปาบริเวณห้องน้ า
หญิงและบริเวณด้านบ่อพักน้ า

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์/11,000 
บาท

นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์/11,000 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062100052 26/10/2561

631 ขออนุมัติจ้างพิมพ์สูจิบัตร,และจัดท าโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุธาศินี บุญเกาะ/15,000 
บาท

นางสาวศุธาศินี บุญเกาะ/15,000 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062100057 29/10/2561

632 ขออนุมัติจ้างเหมาขนย้ายเปียโนพร้อมเทียบเสียงเพ่ือใช้
ในโครงการประเมินผลสัมฤทธ์ิด้านดนนตรีและการแสดง

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษณพล  นาควิจิตร/20,000
 บาท

นายกฤษณพล  นาควิจิตร/20,000 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062100056 29/10/2561

633 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองถ่ายเอกสาร 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/12,000 บาท วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/12,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062100055 29/10/2561

หนา้ 60



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

634 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน,งานบ้านงานครัว 8,771.19 8,771.19 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
8,771.19 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
8,771.19 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062100058 30/10/2561

635 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองบันทึกภาพ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด/89,131 บาท บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด/89,131 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062100061 31/10/2561

636 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เพ่ือเดินทางไป
ร่วมงาน ''เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ'' 
ระดับอุดมศึกษา คร้ังท่ี 6 วันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062100002 4/10/2018

637 ขออนุมัติจ้างท าพวงหรีด เพ่ือแสดงความอาลัยการ
เสียชีวิตของ รศ.ดร.อานนท์ เท่ียงตรง ประธาน
กรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย
บูรพา

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านห้องดอกไม้ ร้านห้องดอกไม้ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062100001 4/10/2018

638 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เพ่ือเดินทางไป
ร่วมประชุมท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใน
วันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062100007 10/10/2018

639 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 9,939.00 9,939.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062100008 24/10/2018

640 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ประจ าปีงบประมาณ 
2562 (ต้ังแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 กันยายน 
2562) จ านวน 11 เดือน

38,500.00 38,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO4300062110001 1/11/2018

641 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย คร้ังท่ี 6/2561

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายนรเศรษฐ์ ทรงกลด นายนรเศรษฐ์ ทรงกลด เป็นผู้รับจ้างขับรถโดยตรงและ
สามารถจ้างเหมารถรับส่งท่ีมีคุณภาพ

PR0215062100001 2/10/2561

642 จัดท าเอกสารประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบ i-Thesis และกระบวนการจริยธรรมการวิจัย 
ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นผู้รับจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
โดยตรงและมีคุณภาพ

PR0215062100007 5/10/2561

หนา้ 61



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

643 ค่าถ่ายเอกสารและค่าเข้าเล่มวาระการประชุม 840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นผู้รับจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
โดยตรงและมีคุณภาพ

PR0215062100005 5/10/2561

644 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ 
ดังน้ี 1) เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 2) แสกนเนอร์ ส าหรับ
งานจัดเก็บเอกสาร

68,900.00 68,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้จ าหน่ายครุภัณฑ์โดยตรงและมี
คุณภาพ

PR0215062100012 12/10/2561

645 ขออนุมัติจ้างเหมารถตู้รับส่งสนามบินระหว่างวันท่ี 17 - 
19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์  ศรีแก้ว นายเสน่ห์  ศรีแก้ว เป็นผู้รับจ้างขับรถโดยตรงและ
สามารถจ้างเหมารถรับส่งท่ีมีคุณภาพ

PR0215062100014 12/10/2561

646 ค่าจัดท าเอกสารประกอบโครงการอบรมปฏิบัติการระบบ
 i-thesis และกระบวนการจริยธรรม ประจ าภาคต้น 
บรรยายภาษาอังกฤษ วันท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นผู้รับจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
โดยตรงและมีคุณภาพ

PR0215062100015 17/10/2561

647 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 6,623.00 6,623.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงานโดยตรง
 และเป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงานท่ี
มีคุณภาพ

PR4500062100016 22/10/2561

648 ขออนุมัติจัดจ้างรถเพ่ือรับ-ส่งผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย
บูรพาไปยังสนามบินดอนเมือง

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นายนรเศรษฐ์ ทรงกลด นายนรเศรษฐ์ ทรงกลด เป็นผู้รับจ้างขับรถโดยตรงและ
สามารถจ้างเหมารถรับส่งท่ีมีคุณภาพ

PR4500062100017 25/10/2561

649 วัสดุส านักงาน(เข้าสต๊อก) จ านวน 3 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 828 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 828 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100004 1/10/2018

650 วัสดุส านักงาน(เข้าสต๊อก) จ านวน 8 รายการ 2,114.00 2,114.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/ ราคาท่ีเสนอ 2,114 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/ ราคาท่ีเสนอ 2,114 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100005 1/10/2018

651 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดพ้ืนท่ีภายในอาคารและ
บริเวณโดยรอบอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
ต้ังแต่วันท่ี 1 -9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลา 9 
วัน จ านวนแม่บ้าน 8 คน คนสวน 3 คน รวม 11 คน

46,000.00 46,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.
เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 46,000 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.
เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 46,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100008 1/10/2018

หนา้ 62



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

652 จ้างติดต้ังสายสัญญาณ UTP CAT6(ห้องจ าหน่ายของท่ี
ระลึกบนอาคาร)

4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 4,300 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 4,300 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100007 1/10/2018

653 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดพ้ืนท่ีภายในอาคารและ
บริเวณโดยรอบอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 (1 ตค. 61 - 30 กย. 62) 
จ านวน 12 เดือน

1,868,400.00 1,868,400.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.
เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 1,868,400  บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.
เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 1,868,400  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PO7000062100001 10/10/2018

654 น้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับเจ้าหน้าท่ีรับ-ส่งหนังสือ
(ประจ าเดือนตุลาคม 2561) จ านวน 1 รายการ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง / 
ราคาท่ีเสนอ 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง / 
ราคาท่ีเสนอ 400 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100001 1/10/2018

655 หนังสือพิมพ์(ประจ าเดือนตุลาคม 2561) จ านวน 2 
รายการ

620.00 620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร/ ราคาท่ีเสนอ 620 
บาท

ร้านเกษากร/ ราคาท่ีเสนอ 620 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100002 1/10/2018

656 ค่าจ้างป๊ัมลูกกุญแจ จ านวน 2รายการ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกุญแจทอง/ ราคาท่ีเสนอ 520
 บาท

ร้านกุญแจทอง/ ราคาท่ีเสนอ 520 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100009 1/10/2018

657 ซ้ือพาย,คุกก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์/ 
ราคาท่ีเสนอ 1,950 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์/ 
ราคาท่ีเสนอ 1,950 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100002 1/10/2018

658 กระดาษถ่ายเอกสารA4 80 แกรม(Idea work) จ านวน 
1 รายการ

10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 10,272 บาท

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 10,272 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100003 1/10/2018

659 วัสดุส านักงาน(กระดาษสีฟ้า A4) จ านวน 1 รายการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 3,103  บาท

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 3,103  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100006 1/10/2018

660 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  11  รายการ 41,822.36 41,822.36 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส/ ราคาท่ีเสนอ 41,822.36 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/
 ราคาท่ีเสนอ 41,822.36 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100001 1/10/2018

หนา้ 63



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

661 ค่าจ้างตรวจเช็คระยะการใช้งานเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง
ทุกๆ 5,000 กิโลเมตร(รถยนต์Vigo กม280-ชลบุรี)  สว
ทล.5203002010005   จ านวน 1 งาน

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด สาขาหนองมน
บางพระ/ ราคาท่ีเสนอ 2,525.74 
บาท

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด สาขาหนองมนบางพระ/
 ราคาท่ีเสนอ 2,525.74 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100011 1/10/2018

662 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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100010 1/10/2018

663 ซ้ือสินค้าและอุปกรณ์ประกอบการขาย จ านวน 25 
รายการ เพ่ือน ามาขายและใช้ในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

29,713.00 29,713.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/ ราคาท่ีเสนอ 29,713 
บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/ ราคาท่ีเสนอ 29,713 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100006 2/10/2018

664 ซ้ือสินค้า จ านวน 8 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

16,051.26 16,051.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล
 จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 16,051.26
บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 16,051.26บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100003 2/10/2018

665 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 3 รายการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณอนงค์  ย้ิมละมัย/ ราคาท่ีเสนอ
 8,990 บาท

คุณอนงค์  ย้ิมละมัย/ ราคาท่ีเสนอ 
8,990 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100017 2/10/2018

666 ซ้ือหนังสือ/แบบเรียน ส่ือโปสเตอร์และท่ีวัดส่วนสูง 
จ านวน 171 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

98,475.00 98,475.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อักษราพิพัฒน์ จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 98,475 บาท

บริษัท อักษราพิพัฒน์ จ ากัด/ ราคา
ท่ีเสนอ 98,475 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100007 2/10/2018

667 ซ้ือผงน้ าชง  จ านวน  4  รายการ 43,710.00 43,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศุภมิตร ไวน์แอนด์สพีริทส์ 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 43,710 บาท

บริษัท ศุภมิตร ไวน์แอนด์สพีริทส์ 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 43,710 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100009 2/10/2018

668 ซ้ือคุ้กก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร/ ราคา
ท่ีเสนอ 1,500บาท

คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร/ ราคาท่ี
เสนอ 1,500บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100004 2/10/2018

669 ซ้ือบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป  จ านวน  2  รายการ 8,039.98 8,039.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
8,039.98  บาท

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
8,039.98  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100008 2/10/2018

หนา้ 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

670 ซ้ืออิชิตัน  จ านวน  1  รายการ 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน/ ราคาท่ีเสนอ 
12,600 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน/ ราคาท่ีเสนอ 
12,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100005 2/10/2018

671 วัสดุการเกษตร(ไข่ไรน้ าเค็ม)  จ านวน 1 รายการ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร/ ราคาท่ี
เสนอ 13,500 บาท

ร้านท้ายตลาดการเกษตร/ ราคาท่ี
เสนอ 13,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100018 2/10/2018

672 วัสดุการเกษตร(ป๊ัมถ่าน) จ านวน 1 รายการ 280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฏตู้ปลา/ ราคาท่ีเสนอ 280 
บาท

ร้านณัฏตู้ปลา/ ราคาท่ีเสนอ 280 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100023 3/10/2018

673 ซ้ือสินค้า จ านวน 11 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

99,991.50 99,991.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ. สมาร์ทเบรน คิดส์เวิลด์ 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 99,991.50 
บาท

บริษัท เอ. สมาร์ทเบรน คิดส์เวิลด์ 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 99,991.50 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100011 3/10/2018

674 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า-หมึกสาย) จ านวน 1 
รายการ

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ ล้ิมงาม/ ราคาท่ีเสนอ
 1,550 บาท

นายสายัณห์ ล้ิมงาม/ ราคาท่ีเสนอ 
1,550 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100024 3/10/2018

675 ค่าจ้างติดต้ังเดินสายสัญญาณ UTP CAT6 (พร้อม
อุปกรณ์) จ านวน 1 รายการ

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 3,500 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 3,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100022 3/10/2018

676 วัสดุงานบ้าน  จ านวน 2 รายการ 445.00 445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน)/ ราคาท่ีเสนอ 445 บาท

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน)/ ราคาท่ีเสนอ 445 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100025 3/10/2018

677 ซ้ือสินค้า จ านวน 5 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

55,100.00 55,100.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร/ ราคาท่ี
เสนอ 55,100 บาท

น.ส. สมใจ จามรเธียร/ ราคาท่ีเสนอ
 55,100 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100012 3/10/2018

678 วัสดุไฟฟ้า และปรับอากาศ  จ านวน 1 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ 
ราคาท่ีเสนอ 4,900 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ 
ราคาท่ีเสนอ 4,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100026 4/10/2018

หนา้ 65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

679 ซ้ือสินค้า จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพล คุณอริยะเกษม/ ราคาท่ี
เสนอ 30,000 บาท

นายธีรพล คุณอริยะเกษม/ ราคาท่ี
เสนอ 30,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100013 4/10/2018

680 วัสดุส านักงาน(หมึกเคร่ืองพิมพ์) จ านวน 2 รายการ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค/
 ราคาท่ีเสนอ 6,955 บาท

หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค/
 ราคาท่ีเสนอ 6,955 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100027 4/10/2018

681 ซ้ือสินค้าและวัสดุ จ านวน 38 รายการ เพ่ือน ามาขาย
และใช้ในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

78,941.65 78,941.65 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอ านวยพาณิชย์ , ร้านกิจชัย
เสตช่ันเนอร่ี, บริษัท อิทเวิร์ค 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 78,941.65 
บาท

ร้านโชคอ านวยพาณิชย์ , ร้านกิจชัย
เสตช่ันเนอร่ี, บริษัท อิทเวิร์ค จ ากัด/
 ราคาท่ีเสนอ 78,941.65 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100014 4/10/2018

682 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ(ขนาด 18,000BTU.) 
 จ านวน 1 งาน

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ 2,500 
บาท

ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ 2,500 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100029 5/10/2018

683 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  6  รายการ 17,243.57 17,243.57 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส/ ราคาท่ีเสนอ 17,243.57 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/
 ราคาท่ีเสนอ 17,243.57 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100015 5/10/2018

684 ซ้ือซาลาเปา และขนมจีบ  จ านวน  5 รายการ 8,217.60 8,217.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 8,217.60  บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 8,217.60  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100016 8/10/2018

685 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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100030 8/10/2018

686 ซ้ือพาย,คุกก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์/ 
ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์/ 
ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100017 8/10/2018

687 ค่าจ้างพิมพ์วัสดุโฆษณา จ านวน 5 รายการ 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
18,85.50 บาท

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
18,85.50 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100031 8/10/2018

หนา้ 66



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

688 ค่าจ้างตัดผ้าม่านหอประชุมทวีหอมชง(พร้อมติดต้ัง) 
จ านวน 2 งาน

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 65,805 บาท

บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จ ากัด/ ราคา
ท่ีเสนอ 65,805 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100037 8/10/2018

689 วัสดุการเกษตร และวัสดุงานบ้าน  จ านวน 22 รายการ 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/ ราคาท่ีเสนอ 3,545.25
 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/ ราคาท่ีเสนอ 3,545.25 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100036 8/10/2018

690 ซ้ืออุปกรณ์ประกอบการขาย จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
น ามาเป็นอุปกรณ์ประกอบการขายไอศกรีมตัก

1,160.00 1,160.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีทีเอ็นเค 
เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย/ ราคาท่ี
เสนอ 1,160  บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีทีเอ็นเค 
เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย/ ราคาท่ี
เสนอ 1,160  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100020 9/10/2018

691 ค่าจ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ (สถานเล้ียงสัตว์น้ าเค็ม) 
จ านวน 6 เคร่ือง

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ  9,000
 บาท

ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ  9,000 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100042 9/10/2018

692 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า-ม้าน้ า) จ านวน 2 รายการ 1,060.00 1,060.00 เฉพาะเจาะจง นายสมหวัง พิทักษาเสรี/ ราคาท่ี
เสนอ 1,060 บาท

นายสมหวัง พิทักษาเสรี/ ราคาท่ี
เสนอ 1,060 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100040 9/10/2018

693 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศAHU.2  (เปล่ียนวาล์ว
น้ ายา และไซด์แก๊ส)  จ านวน 1 ชุด

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ 8,500 
บาท

ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ 8,500 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100043 9/10/2018

694 ซ้ือสินค้า จ านวน 3 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

4,931.00 4,931.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/ ราคาท่ีเสนอ 4,931 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/ ราคาท่ีเสนอ 4,931 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100019 9/10/2018

695 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณอนงค์  ย้ิมละมัย/ ราคาท่ีเสนอ
 8,600 บาท

คุณอนงค์  ย้ิมละมัย/ ราคาท่ีเสนอ 
8,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100038 9/10/2018

696 วัสดุไฟฟ้า และปรับอากาศ จ านวน 3 รายการ 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ 
ราคาท่ีเสนอ 4,200 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ 
ราคาท่ีเสนอ 4,200 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100041 9/10/2018

หนา้ 67



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

697 ซ้ือพวงกุญแจ  จ านวน  2  รายการ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร อรรถมานะ/ 
ราคาท่ีเสนอ 48,000 บาท

นางสาวประภัสสร อรรถมานะ/ 
ราคาท่ีเสนอ 48,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100018 9/10/2018

698 วัสดุการเกษตร และวัสดุงานครัว  จ านวน 8 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจาน ชามบางแสน/ ราคาท่ี
เสนอ 1,862 บาท

ร้านจาน ชามบางแสน/ ราคาท่ีเสนอ
 1,862 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100044 9/10/2018

699 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  7  รายการ 18,492.15 18,492.15 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส/ ราคาท่ีเสนอ 18,492.15 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/
 ราคาท่ีเสนอ 18,492.15 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100021 10/10/2018

700 วัสดุ-อุปกรณ์จราจร(เสาตราจรล้มลุก)  จ านวน 1 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 2,154 บาท

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 2,154 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100046 10/10/2018

701 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 2 รายการ 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100049 11/10/2018

702 วัสดุอุปกรณ์รางผ้าม่าน จ านวน 2 รายการ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 406.60 บาท

บริษัท ราชาวดี ชลบุรี จ ากัด/ ราคา
ท่ีเสนอ 406.60 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100053 11/10/2018

703 วัสดุเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 รายการ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 4,200 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 4,200 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100052 11/10/2018

704 วัสดุส านักงาน(ธงชาติ) จ านวน 2 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 490 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 490 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100051 11/10/2018

705 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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100056 12/10/2018

หนา้ 68



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

706 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  9  รายการ 38,945.89 38,945.89 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส/ ราคาท่ีเสนอ 38,945.89 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/
 ราคาท่ีเสนอ 38,945.89 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100023 12/10/2018

707 ซ้ือสินค้า จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

5,001.00 5,001.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/ ราคาท่ีเสนอ 5,001 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/ ราคาท่ีเสนอ 5,001 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100026 16/10/2018

708 ซ้ือพาย,คุกก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์/ 
ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์/ 
ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100024 16/10/2018

709 ซ้ือน้ าด่ืมเนสท์เล่เพียวไลฟ์  จ านวน  1  รายการ 2,700.06 2,700.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดนวัต แดร่ีโปรดักส์ จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 2,700.06 บาท

บริษัท ดนวัต แดร่ีโปรดักส์ จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 2,700.06 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100027 16/10/2018

710 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 11 รายการ 1,355.00 1,355.00 เฉพาะเจาะจง นายนาวิก  กล่อมประเสริฐ/ ราคา
ท่ีเสนอ 1,355 บาท

นายนาวิก  กล่อมประเสริฐ/ ราคาท่ี
เสนอ 1,355 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100057 16/10/2018

711 ซ้ือลูกช้ิน   จ านวน   2  รายการ 4,840.00 4,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 4,840 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 4,840 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100030 16/10/2018

712 ซ้ืออิชิตัน  จ านวน  1  รายการ 8,505.00 8,505.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน/ ราคาท่ีเสนอ 
8,505 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน/ ราคาท่ีเสนอ 
8,505 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100028 16/10/2018

713 ซ้ือคุ้กก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร/ ราคา
ท่ีเสนอ 1,500 บาท

คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร/ ราคาท่ี
เสนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100029 16/10/2018

714 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ(AHU.1) ย่ีห้อเทรน 
ขนาด220,000BTU. - เปล่ียนชุดส่งลมเย็น จ านวน 1 งาน

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 80,250 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 80,250 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100058 16/10/2018

หนา้ 69



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

715 ซ้ือสินค้า จ านวน 7 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

17,499.37 17,499.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล
 จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 17,499.37 
บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 17,499.37 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100025 16/10/2018

716 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 9,370.00 9,370.00 เฉพาะเจาะจง คุณอนงค์  ย้ิมละมัย/ ราคาท่ีเสนอ
 9,370 บาท

คุณอนงค์  ย้ิมละมัย/ ราคาท่ีเสนอ 
9,370 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100061 17/10/2018

717 วัสดุการเกษตร(อาหรสัตว์น้ 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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100060 17/10/2018

718 ซ้ือสินค้า (ข้าวกล่อง) จ านวน 3 รายการ เพ่ือน ามาขาย
ให้กับ บริษัท แสนดีมีสุข จ ากัด

6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช  พงษ์วุฒิธรรม/ ราคาท่ี
เสนอ 6,750 บาท

นายมาโนช  พงษ์วุฒิธรรม/ ราคาท่ี
เสนอ 6,750 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100031 17/10/2018

719 ซ้ือสินค้า วัตถุดิบ อุปกรณ์ประกอบการขายและวัสดุ 
จ านวน 33 รายการ เพ่ือน ามาขายและใช้ในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

31,100.00 31,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/ ราคาท่ีเสนอ 31,100 
บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/ ราคาท่ีเสนอ 31,100 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100033 18/10/2018

720 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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100069 18/10/2018

721 ซ้ือสินค้า จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภัค ศรีลาอ า/ ราคาท่ีเสนอ 
9,000 บาท

นางสุภัค ศรีลาอ า/ ราคาท่ีเสนอ 
9,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100032 18/10/2018

722 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ย่ีห้อแคร์เรีย(ขนาด 
38,000BTU.) จ านวน 2 เคร่ือง ''สวทล. 
5301014010292, 5301014010298''

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ 4,800 
บาท

ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ 4,800 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100079 19/10/2018

723 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 11 รายการ 670.00 670.00 เฉพาะเจาะจง นายนาวิก  กล่อมประเสริฐ/ ราคา
ท่ีเสนอ 665 บาท

นายนาวิก  กล่อมประเสริฐ/ ราคาท่ี
เสนอ 665 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100075 19/10/2018

หนา้ 70



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

724 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ(ขนาด48,000BTU.) 
ร้านหนังสือ จ านวน 1 เคร่ือง

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ  3,800
 บาท

ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ  3,800 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100076 19/10/2018

725 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  9  รายการ 37,582.25 37,582.25 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส/ ราคาท่ีเสนอ 37,582.25 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/
 ราคาท่ีเสนอ 37,582.25 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100034 19/10/2018

726 ซ้ือลูกช้ิน  จ านวน  1  รายการ 1,936.00 1,936.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 1,936 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 1,936 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100035 19/10/2018

727 วัสดุไฟฟ้า และปรับอากาศ จ านวน 3 รายการ 4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ 
ราคาท่ีเสนอ 4,200  บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ 
ราคาท่ีเสนอ 4,200  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100074 19/10/2018

728 ซ้ือสินค้า จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

2,542.32 2,542.32 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดีฟาร์มากรุ๊ป/ ราคาท่ีเสนอ
 2,542.32 บาท

ร้านสวัสดีฟาร์มากรุ๊ป/ ราคาท่ีเสนอ
 2,542.32 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100040 22/10/2018

729 วัสดุการเกษตร(อาร์ทีเมีย) จ านวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรจงฟาร์ม/ ราคาท่ีเสนอ 
1,080 บาท

ร้านบรรจงฟาร์ม/ ราคาท่ีเสนอ 
1,080 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100083 22/10/2018

730 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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100080 22/10/2018

731 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า-ปลาหมอทะเล)  จ านวน
 1 รายการ

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุริยา  เช่ือมสัมพันธ์/ ราคาท่ี
เสนอ 2,200 บาท

นายสุริยา  เช่ือมสัมพันธ์/ ราคาท่ี
เสนอ 2,200 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100082 22/10/2018

732 ซ้ือสินค้าท่ีระลึก จ านวน 5รายการ เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา/ ราคาท่ี
เสนอ 50,000 บาท

นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา/ ราคาท่ี
เสนอ 50,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100039 22/10/2018

หนา้ 71



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

733 ซ้ือสินค้า จ านวน 3 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร/ ราคาท่ี
เสนอ 90,000 บาท

น.ส. สมใจ จามรเธียร/ ราคาท่ีเสนอ
 90,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100037 22/10/2018

734 ซ้ือลูกช้ิน  จ านวน  2  รายการ 4,840.00 4,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ4,840  บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ4,840  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100041 22/10/2018

735 ซ้ือสินค้า จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี สกุลมงคลนาม/ ราคาท่ี
เสนอ 36,000 บาท

นางยุวดี สกุลมงคลนาม/ ราคาท่ี
เสนอ 36,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100038 22/10/2018

736 ซ้ือซาลาเปา  และขนมจีบ  จ านวน  5  รายการ 13,610.40 13,610.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 13,610.40 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 13,610.40 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100036 22/10/2018

737 วัสดุไฟฟ้า และปรับอากาศ  จ านวน 2 รายการ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ 
ราคาท่ีเสนอ 2,800 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ 
ราคาท่ีเสนอ 2,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100081 22/10/2018

738 ซ้ืออิชิตัน  จ านวน  1  รายการ 9,450.00 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน/ ราคาท่ีเสนอ 
9,450 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน/ ราคาท่ีเสนอ 
9,450 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100044 24/10/2018

739 ซ้ือสินค้า จ านวน 29  รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

80,192.00 80,192.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอ านวยพาณิชย์ / ราคาท่ี
เสนอ 80,192 บาท

ร้านโชคอ านวยพาณิชย์ / ราคาท่ี
เสนอ 80,192 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100045 24/10/2018

740 ซ้ือสินค้า วัตถุดิบ อุปกรณ์ประกอบการขายและวัสดุ  
จ านวน  31 รายการ เพ่ือน ามาขายและใช้ในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

27,313.50 27,313.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/ ราคาท่ีเสนอ 27,313.50
 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/ ราคาท่ีเสนอ 27,313.50
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100046 24/10/2018

741 ซ้ือคุ้กก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร/ ราคา
ท่ีเสนอ 1,500 บาท

คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร/ ราคาท่ี
เสนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100043 24/10/2018

หนา้ 72



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

742 วัสดุการเกษตร(วัตถุดิบในการผลิตอาหารแปรรูป)  
จ านวน 3 รายการ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.ซี. ยูเน่ียน อโกรเทค 
จ ากัด , บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล 
จ ากัด  บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 3,522 บาท

บริษัท ที.ซี. ยูเน่ียน อโกรเทค จ ากัด
 , บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จ ากัด  
บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 3,522 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100086 24/10/2018

743 ซ้ือพาย,คุกก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์/ 
ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์/ 
ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100042 24/10/2018

744 วัสดุการเกษตร(ป๊ัมน้ าแบบจุ่ม) จ านวน 1ตัว 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิคอะควอเร่ียม/ ราคาท่ีเสนอ 
1,800 บาท

ร้านนิคอะควอเร่ียม/ ราคาท่ีเสนอ 
1,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100088 25/10/2018

745 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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100087 25/10/2018

746 จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์ (คัดเลือกและนับ
ตัวอย่าง) จ านวน 8 ตัวอย่าง

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100093 26/10/2018

747 ซ้ือลูกช้ิน  จ านวน  3  รายการ 5,378.00 5,378.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 5,378 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 5,378 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100048 26/10/2018

748 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  9  รายการ 49,248.42 49,248.42 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส/ ราคาท่ีเสนอ 49,248.42 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/
 ราคาท่ีเสนอ 49,248.42 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100047 26/10/2018

749 ซ้ือสินค้า จ านวน 3 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

12,899.28 12,899.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล
 จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 12,899.28 
บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 12,899.28 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100049 29/10/2018

750 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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100096 29/10/2018

หนา้ 73



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

751 ซ้ือสินค้า จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายไอศกรีมตัก
ในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

1,320.92 1,320.92 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีทีเอ็นเค 
เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย/ ราคาท่ี
เสนอ 1,320.92 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีทีเอ็นเค 
เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย/ ราคาท่ี
เสนอ 1,320.92 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100050 29/10/2018

752 หนังสือพิมพ์(ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561) จ านวน 2
 รายการ

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร/ ราคาท่ีเสนอ 600 
บาท

ร้านเกษากร/ ราคาท่ีเสนอ 600 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100097 29/10/2018

753 น้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับเจ้าหน้าท่ีรับ-ส่งหนังสือ
(ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561) จ านวน 1 รายการ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง / 
ราคาท่ีเสนอ 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง / 
ราคาท่ีเสนอ 400 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100095 29/10/2018

754 ซ้ือสินค้า จ านวน 9 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

85,156.00 85,156.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร/ ราคาท่ี
เสนอ 85,156 บาท

น.ส. สมใจ จามรเธียร/ ราคาท่ีเสนอ
 85,156 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100052 29/10/2018

755 ซ้ือตุ๊กตา จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

46,010.00 46,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 46,010 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 46,010 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062100051 29/10/2018

756 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
จ านวน 22 เคร่ือง ประจ าปีงบประมาณ 2562 (1 พย.-
30 กย. 62)

278,300.00 278,300.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 278,300 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 278,300 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PO7000062100002 31/10/2018

757 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 3 รายการ 9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง นางอนงค์  ย้ิมละมัย,       ร้านล้ี
ฮวดสุน/ ราคาท่ีเสนอ 9,200 บาท

นางอนงค์  ย้ิมละมัย,       ร้านล้ี
ฮวดสุน/ ราคาท่ีเสนอ 9,200 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100099 30/10/2018

758 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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่
ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062100104 31/10/2018

759 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
ตุลาคม 2561

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100001 1/10/2561

หนา้ 74



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

760 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
ตุลาคม 2561

50,170.00 50,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิส
เท็มส์ จ ากัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิส
เท็มส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100002 1/10/2561

761 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100055 2/10/2561

762 ซ้ือยา TPN SmofKabiven Cl 1600 KCal inj (1477 
ml) จ านวน 20 bag

36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100047 2/10/2561

763 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100063 2/10/2561

764 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100052 2/10/2561

765 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 40,500.00 40,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100051 2/10/2561

766 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 43,656.00 43,656.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100060 2/10/2561

767 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 84,958.00 84,958.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100058 2/10/2561

768 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 84,958.00 84,958.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100059 2/10/2561

769 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 84,958.00 84,958.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100061 2/10/2561

หนา้ 75



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

770 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100056 2/10/2561

771 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพ
พลายส์ จ ากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100020 2/10/2561

772 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพล้น เมดิคอล จ ากัด บริษัท แพล้น เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100019 2/10/2561

773 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100030 2/10/2561

774 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,412.00 12,412.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100024 2/10/2561

775 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 15,100.00 15,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100023 2/10/2561

776 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 17,334.00 17,334.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100013 2/10/2561

777 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพ
พลายส์ จ ากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100029 2/10/2561

778 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 25,080.00 25,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100021 2/10/2561

779 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100022 2/10/2561

หนา้ 76



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

780 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100028 2/10/2561

781 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 41,500.00 41,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100038 2/10/2561

782 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100042 2/10/2561

783 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100012 2/10/2561

784 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 55,640.00 55,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100015 2/10/2561

785 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 58,100.00 58,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100036 2/10/2561

786 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 58,100.00 58,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100039 2/10/2561

787 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 58,315.00 58,315.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100031 2/10/2561

788 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 58,850.00 58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100014 2/10/2561

789 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100043 2/10/2561

หนา้ 77



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

790 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 72,600.00 72,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100044 2/10/2561

791 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 77,000.00 77,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100040 2/10/2561

792 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 93,600.00 93,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100026 2/10/2561

793 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและก าตัดมูลฝอยติด
เช้ือและขยะอันตราย ประจ าเดือนตุลาคม 2561

68,350.00 68,350.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล 
เฮลท์แคร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล 
เฮลท์แคร์

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100005 2/10/2561

794 ขออนุมัติค่าตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2561

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100008 4/10/2561

795 ขออนุมัติค่าตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2561

99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100009 4/10/2561

796 ขออนุมัติค่าบริการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันเคร่ืองไตเทียม 76,200.00 76,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100003 2/10/2561

797 ขออนุมัติค่าสารเภสัชรังสีชนิด I-131 Capsule 
ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

99,800.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100007 2/10/2561

798 ขออนุมัติซ้ือ Diasteril 6L. จ านวน 15 แกลลอน 26,370.00 26,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100025 2/10/2561

799 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ค่า ENDOTOXIN 51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.โอ.โซเชียล จ ากัด บริษัท อาร์.โอ.โซเชียล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100004 2/10/2561

หนา้ 78



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

800 ค่าบริการสลายน่ิว จ านวน 2 ราย 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ 
เซอร์วิสเซส จ ากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ 
เซอร์วิสเซส จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100011 5/10/2561

801 ซ้ือยา CAPD10 (1.5%Low Cal) เหลือง 2000 ml 
จ านวน 60 ถุง , CAPD2 (1.5%Low Cal) เหลือง 5000
 ml จ านวน 36 ถุง

36,996.00 36,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100045 2/10/2561

802 ซ้ือยา Ganciclovir 500 mg inj (Cymevene) จ านวน 
50 vial

76,130.50 76,130.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100046 2/10/2561

803 ซ้ือยา Influenza Quadrivalent vaccine 0.5 ml 
(FluQuadri) จ านวน 50 กล่อง

90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100057 2/10/2561

804 ซ้ือยา Losartan 50 mg tab (Loranta) จ านวน 300 
กล่อง

92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100049 2/10/2561

805 ซ้ือยา Manidipine 20 mg tab (Madiplot) จ านวน 
320 กล่อง

95,529.60 95,529.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100054 2/10/2561

806 ซ้ือยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) จ านวน 
2000 ขวด

58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100053 2/10/2561

807 ซ้ือยา Prednisolone 1% e.d 5 ml (Pred Forte) 
จ านวน 300 ขวด

17,976.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100048 2/10/2561

808 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100062 2/10/2561

809 ขออนุมัติซ้ือ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) 
จ านวน 765 แกลลอน

99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100081 3/10/2561

หนา้ 79



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

810 ซ้ือยา lopromide 300 mg/50 mL (Ultravist 300) 
จ านวน 25 กล่อง

92,287.50 92,287.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100070 3/10/2561

811 ขออนุมัติซ้ืออาหารปรุงส าเร็จส าหรับผู้ป่วย ประจ าเดือน
ตุลาคม 2561

700,000.00 700,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100007 3/10/2561

812 จ้างเหมาท าความสะอาดภายในอาคารและบริเวณรอบ
นอกอาคารของคณะแพทยศาสตร์ ประจ าเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2561

603,425.20 603,425.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท ไดมอนด์ แคร์ เซอร์วิส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100006 3/10/2561

813 ซ้ือยา Alogliptin 25 mg tab (Nesina) จ านวน 60 
กล่อง

57,523.20 57,523.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100067 3/10/2561

814 ซ้ือยา Ensure 850 gm จ านวน 200 กระป๋อง 81,320.00 81,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100078 3/10/2561

815 ซ้ือยา Escitalopram 10 mg tab (Esidep10) จ านวน 
100 กล่อง

34,989.00 34,989.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100068 3/10/2561

816 ซ้ือยา Haemophi Influ (HIB) (Hiberix) จ านวน 10 
dose

4,376.30 4,376.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100076 3/10/2561

817 ซ้ือยา Hepatitis B IG 180 iu/1 ml 
(HBIG,ImmunoHBS) จ านวน 10 dose/Box

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100071 3/10/2561

818 ซ้ือยา Hepatitis B vac 0.5 ml (Euvax-B 0.5) จ านวน
 50 dose

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100074 3/10/2561

819 ซ้ือยา Lidocaine 2% 30 gm (Xylocaine Jelly) 
จ านวน 150 หลอด

20,062.50 20,062.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100066 3/10/2561

หนา้ 80



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

820 ซ้ือยา N.S.S 0.9% 2000 ml จ านวน 200 ถุง,D 5 W 
500 ml จ านวน 120 ถุง,D 5 S/3 1000 ml จ านวน 
500 ถุง,D 5 W 100 ml จ านวน 1000 ถุง,Acetate 
Ringer 1000 ml จ านวน 300 ถุง

61,240.00 61,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100064 3/10/2561

821 ซ้ือยา Pitavastatin 2 mg tab (Livalo) จ านวน 40 
กล่อง

89,580.40 89,580.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100077 3/10/2561

822 ซ้ือยา Rotavirus vac oral (Rotarix) จ านวน 60 dose
 , Tdap vac 0.5 mL (TT + diphtheria + pertussis) 
(Boostrix) จ านวน 10 dose

50,300.70 50,300.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100075 3/10/2561

823 ซ้ือยา Tears2 Natear 10 ml (HPML 0.3% Pre) 
จ านวน 150 โหล

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100069 3/10/2561

824 ซ้ือยา Varicella 0.5 ml (Varivax) (อีสุกอีใส) จ านวน 
50 vial

40,125.00 40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100073 3/10/2561

825 ขออนุมัติซ้ือSPRING B, 5.5L (FB101) จ านวน 1,100 
แกลลอน

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100082 3/10/2561

826 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100095 4/10/2561

827 ซ้ือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา รายการ Suction Control 50 cm
 #14 จ านวน 2000 เส้น

22,800.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100086 4/10/2561

828 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100096 4/10/2561

829 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 84,647.00 84,647.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100092 4/10/2561

หนา้ 81



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

830 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 94,700.00 94,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100093 4/10/2561

831 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 96,894.00 96,894.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100094 4/10/2561

832 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100113 4/10/2561

833 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,861.00 23,861.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100104 4/10/2561

834 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 38,900.00 38,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100098 4/10/2561

835 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 54,280.00 54,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100114 4/10/2561

836 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 57,276.00 57,276.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100105 4/10/2561

837 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 57,276.00 57,276.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100108 4/10/2561

838 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 57,276.00 57,276.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100109 4/10/2561

839 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 76,500.00 76,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100099 4/10/2561

หนา้ 82



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

840 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 89,200.00 89,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100101 4/10/2561

841 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 94,400.00 94,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100103 4/10/2561

842 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์ทดสอบสารตกค้างในระบบกรองน้ า
บริสุทธ์ิ จ านวน 2 ชุด

7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.โอ.โซเชียล จ ากัด บริษัท อาร์.โอ.โซเชียล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100106 4/10/2561

843 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
สิงหาคม 2561

43,400.00 43,400.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100090 4/10/2561

844 จ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์ทาง
ห้องปฏิลัติการ

360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ 
จ ากัด

บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100034 12/10/2561

845 จ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์ประจ าเดือน
ตุลาคม 2561

280,000.00 280,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100118 4/10/2561

846 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 63,665.00 63,665.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100115 4/10/2561

847 ซ้ือหมวกคลุมผม Disposible (Bouffant CAP Green )
 จ านวน 400 แพ็ก

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 4747 จ ากัด บริษัท 4747 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100100 4/10/2561

848 ซ้ือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา รายการ Kaltostat 10 *20 cm 
จ านวน 40 กล่อง

47,508.00 47,508.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100085 4/10/2561

849 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100091 4/10/2561

หนา้ 83



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

850 ขอจ้างท าสื่ือโฆษณา และประชาสัมพันธ์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ชุนกราฟฟิก โรงพิมพ์ชุนกราฟฟิก คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100025 9/10/2561

851 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100132 5/10/2561

852 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100134 5/10/2561

853 ขอซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ LQ-590 7,835.00 7,835.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100131 5/10/2561

854 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 20,437.00 20,437.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100026 9/10/2561

855 จ้างตรวจวิเคราะห์น้ าเสีย 15,622.00 15,622.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100032 11/10/2561

856 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อและไนตรัส 12,925.60 12,925.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100130 5/10/2561

857 ซ้ือกระดาษเช็ดมือแบบยาว 72,000.72 72,000.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100120 5/10/2561

858 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100121 5/10/2561

859 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 91,800.00 91,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100119 5/10/2561

หนา้ 84



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

860 ซ้ือวัสดุไว้ซ่อม 11,520.16 11,520.16 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100128 5/10/2561

861 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 10,058.00 10,058.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100129 5/10/2561

862 จ้างบริการบ ารุงรักาาลิฟท์ 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ันแนล
 จ ากัด

บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100048 22/10/2561

863 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100147 8/10/2561

864 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 467,151.30 467,151.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100022 8/10/2561

865 ขออนุมัติค่าบริการดูแลรักษาเคร่ือง Mammogram 
ย่ีห้อ HOLOGIC รุ่น M-IV เลขท่ีเคร่ือง 18008127012

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100015 8/10/2561

866 ขออนุมัติค่าบริการดูแลรักษาเคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนท่ี 
ย่ีห้อ Shimadzu รุ่น Mobile Art Evolution 32kw. 
เลขท่ีเคร่ือง 0162S87110

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100018 8/10/2561

867 ขออนุมัติค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะ
นอนหลับ Sleep Test แบบ PSG ประจ าเดือนตุลาคม 
2561

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100012 8/10/2561

868 ขออนุมัติค่าบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองพิมพ์ภาพบนฟิล์ม
ด้วยแสงเลเซอร์ ย่ีห้อ Konica minolta รุ่น Drypro 
832 HG S/N:09225942

54,424.00 54,424.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100016 8/10/2561

869 ขออนุมัติจ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองตรวจมวลกระดูก ย่ีห้อ GE
 รุ่น Lunar Prodigy Advance S/N:351826

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หลุยส์ ตี. เลียวโนเวนส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท หลุยส์ ตี. เลียวโนเวนส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100017 8/10/2561

หนา้ 85



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

870 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ือง Thyroid 
Uptake ย่ีห้อ CAPINTEC รุ่น Captus-3000 S/N 
901574

29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100019 8/10/2561

871 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ 9,700.00 9,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ 
คอนซัลแตนท์ จ ากัด

บริษัท ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ 
คอนซัลแตนท์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100160 8/10/2561

872 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 3 
รายการ

23,005.00 23,005.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100151 8/10/2561

873 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 3 
รายการ

48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100162 8/10/2561

874 จ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์ประจ าเดือน
สิงหาคม 2561

260,000.00 260,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100138 8/10/2561

875 ซ้ือConform 4*5 yds จ านวน 300 โหล 50,076.00 50,076.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 4747 จ ากัด บริษัท 4747 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100152 8/10/2561

876 ซ้ือยา CAPD 10 (1.5%Low Cal) เหลือง 2000 ml 
จ านวน 120 ถุง

17,040.00 17,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100153 8/10/2561

877 ซ้ือยา CAPD 10 (1.5%Low Cal) เหลือง 2000 ml 
จ านวน 28 ถุง , CAPD 2 (1.5%Low Cal) เหลือง 5000
 ml จ านวน 56 ถุง

48,272.00 48,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100155 8/10/2561

878 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100150 8/10/2561

879 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 3รายการ 73,000.00 73,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100154 8/10/2561

หนา้ 86



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

880 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 7 รายการ 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100158 8/10/2561

881 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 196,880.00 196,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100024 8/10/2561

882 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 314,901.00 314,901.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100020 8/10/2561

883 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 434,420.00 434,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100023 8/10/2561

884 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 465,664.00 465,664.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100021 8/10/2561

885 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100148 8/10/2561

886 ขออนุมัติค่าบริการบ ารุงรักษาเคร่ือง Dose Calibrator 
ย่ีห้อ Capintec รุ่น CRC-25R S/N 252968

29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100027 9/10/2561

887 ซ้ือแก๊สหุงต้ม 30,500.00 30,500.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส บางแสนแก๊ส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100168 9/10/2561

888 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 8 เคร่ือง 81,600.00 81,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทร
นิกส์ จ ากัด

บริษัท เมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทร
นิกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100206 9/10/2561

889 ขออนุมัติปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนกันสาดอาคารและต่อเติม
หลังคา

168,000.00 168,000.00 ตกลงราคา นายโอภาศ สว่างศรี นายโอภาศ สว่างศรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100029 9/10/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

890 ขออนุมัติปรับปรุงห้องทันตกรรม 159,100.00 159,100.00 ตกลงราคา นายสันติ จิตรตรีนิตย์ นายสันติ จิตรตรีนิตย์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100028 9/10/2561

891 ซองบรรจุเวชภัณฑ์ 2 ชนิด 25,250.00 25,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100172 9/10/2561

892 ซ้ือ Non Woven 2 ชนิด 44,918.60 44,918.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100174 9/10/2561

893 ซ้ือน้ ายา ขจัดคราบสนิม 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100170 9/10/2561

894 ซ้ือน้ ายาซักผ้า 2 ชนิด 24,096.40 24,096.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  
จ ากัด

บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100171 9/10/2561

895 ซ้ือยา Anastrozole 1 mg tab (Arimidex) จ านวน 5 
กล่อง

5,499.80 5,499.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100190 9/10/2561

896 ซ้ือยา Antacid 240 ml sus (Belcid) จ านวน 2000 
ขวด , Analgesic cream 30 gm (Flanil) จ านวน 
2000 หลอด

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100188 9/10/2561

897 ซ้ือยา Augmentin 1 gm tab (A875+C125) 
(Cavumox) จ านวน 800 กล่อง

98,440.00 98,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100211 9/10/2561

898 ซ้ือยา Budesonide64mcg/P 120 D (Busonase) 
จ านวน 200 ขวด

26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100180 9/10/2561

899 ซ้ือยา Carvedilol 12.5 mg (Caraten) จ านวน 200 
กล่อง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100203 9/10/2561

หนา้ 88



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

900 ซ้ือยา Donepezil 10 mg (Aricept Evess10) จ านวน 
50 กล่อง

89,933.50 89,933.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100213 9/10/2561

901 ซ้ือยา Donepezil 23 mg tab (Aricept 23) จ านวน 
30 กล่อง

78,677.10 78,677.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100197 9/10/2561

902 ซ้ือยา Donepezil 5 mg tab (Dozemo) จ านวน 100 
กล่อง

56,389.00 56,389.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100199 9/10/2561

903 ซ้ือยา Gaviscon liq 150 ml จ านวน 600 ขวด 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100177 9/10/2561

904 ซ้ือยา HyOScine 10 mg tab (Buscopan) จ านวน 50
 กล่อง

36,487.00 36,487.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100202 9/10/2561

905 ซ้ือยา Hyaluronate Na 0.18% e.d (Vislube) จ านวน
 100 กล่อง

96,086.00 96,086.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100208 9/10/2561

906 ซ้ือยา Ispaghula 5 gm pwd (Mucilin SF) จ านวน 
800 กล่อง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100204 9/10/2561

907 ซ้ือยา Leflunomide 20 mg tab (Arava) จ านวน 30 
กล่อง

49,562.40 49,562.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100210 9/10/2561

908 ซ้ือยา LoraTAdine 10 mg tab (Carinose) จ านวน 
300 กล่อง , BroMhexine 8 mg tab (Cohexine) 
จ านวน 100 กล่อง

27,200.00 27,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100179 9/10/2561

909 ซ้ือยา Magesto F (Mamylase +...) tab จ านวน 30 
กล่อง

19,324.20 19,324.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100189 9/10/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

910 ซ้ือยา Montelukast 4 mg tab (Singulair) จ านวน 50
 กล่อง

25,573.00 25,573.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100200 9/10/2561

911 ซ้ือยา N.S.S 0.9% 250 ml จ านวน 500 ถุง 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100183 9/10/2561

912 ซ้ือยา N.S.S 0.9% 5 ml จ านวน 200 กล่อง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100176 9/10/2561

913 ซ้ือยา ORS 3.3 gm pdr (ROF Minera) จ านวน 100 
กล่อง , MTV syr 60 ml (BODIVITIN syrup) จ านวน 
100 ขวด

14,552.00 14,552.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100187 9/10/2561

914 ซ้ือยา Paliperidone 6 mg (ส้ม) tab (Invega ER) 20 
กล่อง

69,229.00 69,229.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100209 9/10/2561

915 ซ้ือยา Pancreatin200+simethicone20 tab 
(Gaszym) จ านวน 20 กล่อง

18,981.80 18,981.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100194 9/10/2561

916 ซ้ือยา Pantoprazole 40 mg inj (Pantoval) จ านวน 
500 vial

31,565.00 31,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100198 9/10/2561

917 ซ้ือยา Peginterferon al 2a 180mcg/0.5 ml 
(Pegasys) จ านวน 20 syringe

62,980.20 62,980.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100191 9/10/2561

918 ซ้ือยา Pioglitazone 30 mg tab (Utmos) จ านวน 
2000 กล่อง,Spironolactone 25 mg tab (Hyles25) 
จ านวน 20 กล่อง,ATEnolol 50 mg (Prenolol) 
จ านวน 500 กล่อง

77,500.00 77,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100205 9/10/2561

919 ซ้ือยา Potassium citrate231+Na citrate195 tab 
(Pocitrin) จ านวน 60 กล่อง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100185 9/10/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

920 ซ้ือยา ProCAterol 5 mcg/1 ml syr 60 ml (Meptin)
 จ านวน 200 ขวด

6,634.00 6,634.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100214 9/10/2561

921 ซ้ือยา Prucalopride 2 mg tab (Resolor) จ านวน 50
 box

77,896.00 77,896.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100193 9/10/2561

922 ซ้ือยา Risperidone 1 mg tab (Neuris) จ านวน 30 
กล่อง , Risperidone 2 mg tab (Neuris) จ านวน 20 
กล่อง

50,600.00 50,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100196 9/10/2561

923 ซ้ือยา Seretide S50+F250mcg/P Accuhaler 60 
dose จ านวน 200 ชุด

92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100215 9/10/2561

924 ซ้ือยา Testosterone 40 mg cap (Andriol) จ านวน 
100 กล่อง

92,876.00 92,876.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100218 9/10/2561

925 ซ้ือยา Testosterone 50 mg/5 gm gel (Androgel) 
จ านวน 40 กล่อง

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100217 9/10/2561

926 ซ้ือยา Trimetazidine 35 mg tab (Vastarel MR) 
จ านวน 100 box

46,010.00 46,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100212 9/10/2561

927 ซ้ือยา Valproate 500 mg tab (Depakine Chrono) 
จ านวน 200 ขวด

72,118.00 72,118.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100207 9/10/2561

928 ซ้ือยา Vitamin B12 500 mcg tab (Mecze) จ านวน 
2000 กล่อง , Vancomycin 500 mg inj (Vancogen)
 จ านวน 300 vial

85,065.00 85,065.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100186 9/10/2561

929 ซ้ือยา Vitamin D3 0.25 mcg cap (Calcit SG) จ านวน
 300 กล่อง

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100184 9/10/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

930 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 ชนิด 33,063.00 33,063.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100166 9/10/2561

931 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางแพทย์จ านวน 2 รายการ ดังน้ี 0.00 0/1/1900 0/1/1900

932 1.Autoclave Tape 3/4” 60 yps,1 Roll จ านวน 100
 ม้วน

0.00 0/1/1900 0/1/1900

933 2.Indox tape 3/4 (Autoclave Tape EO.3/4”60 
yps,1 Roll) จ านวน 100 ม้วน

0.00 0/1/1900 0/1/1900

934 41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100195 9/10/2561

935 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100173 9/10/2561

936 ซ้ือสมุด ยส.5 (ใบส่ังจ่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 2 เคมี
 2 ช้ัน) จ านวน 200 เล่ม

11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดับบลิว.กราฟฟิค จ ากัด บริษัท เอส.ดับบลิว.กราฟฟิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100182 9/10/2561

937 ขออนุมัติซ้ือ 15Fx57.5CM Peritoneal Dialysis 
Catheter Set (2 Cuffs) จ านวน 10 Set

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100201 9/10/2561

938 ขอจ้างชุดป้องกันการติดเช้ือ 33,800.00 33,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป 
จ ากัด

บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100030 11/10/2561

939 ซ้ือCast Altosplint 4*30 inc (เฝือกอ่อนไฟเบอร์
ส าเร็จ) จ านวน 20 ม้วน

12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100223 10/10/2561

940 ซ้ือGauze Pad (ชุปแอลกอฮอล์) จ านวน 100 กล่อง 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100227 10/10/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

941 ซ้ือMask Healthcare (N95) จ านวน 40 กล่อง 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100233 10/10/2561

942 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2รายการ 50,439.80 50,439.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100229 10/10/2561

943 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 30,400.00 30,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100230 10/10/2561

944 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 39,804.00 39,804.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100222 10/10/2561

945 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100234 10/10/2561

946 ซ้ือยา INSulin Rl/NPH 30/70 u/ml 3 ml (Winsulin
 30/70) จ านวน 200 กล่อง,INSulin NPH 100u/ml 3
 ml (Winsulin-N) จ านวน 100 กล่อง

95,100.00 95,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100231 10/10/2561

947 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100259 11/10/2561

948 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 98,740.00 98,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100258 11/10/2561

949 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100256 11/10/2561

950 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100246 11/10/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

951 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100242 11/10/2561

952 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,350.00 9,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จ ากัด บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100244 11/10/2561

953 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,844.00 9,844.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100253 11/10/2561

954 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100247 11/10/2561

955 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100249 11/10/2561

956 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จ ากัด บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100243 11/10/2561

957 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100245 11/10/2561

958 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100237 11/10/2561

959 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100248 11/10/2561

960 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,684.00 22,684.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100255 11/10/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

961 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,800.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100241 11/10/2561

962 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,700.00 23,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพ
พลายส์ จ ากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100236 11/10/2561

963 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 31,750.00 31,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100238 11/10/2561

964 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 33,060.00 33,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิป
เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิป
เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100251 11/10/2561

965 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 41,300.00 41,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100240 11/10/2561

966 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100239 11/10/2561

967 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 56,817.00 56,817.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100250 11/10/2561

968 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 10 เคร่ือง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100261 11/10/2561

969 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 10 เคร่ือง 99,885.00 99,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จ ากัด บริษัท ออดิเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100262 11/10/2561

970 ค่าบริการเคร่ืองสลายน่ิว 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวีเมด จ ากัด บริษัท โนวีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100035 16/10/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

971 ซ้ือยา AMlodipine 10+ATorv.20 tab (CAduEt) 
จ านวน 100 กล่อง , Methylprednisolone 1 gm inj 
(SoluMedrol) จ านวน 20 vial

93,304.00 93,304.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100298 11/10/2561

972 ซ้ือยา Ammonia 30 ml จ านวน 20 โหล 3,274.20 3,274.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100276 11/10/2561

973 ซ้ือยา Aspirin 81 mg (Aspilets) จ านวน 600 กล่อง 25,800.00 25,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100292 11/10/2561

974 ซ้ือยา Baclofen 10 mg tab (Fenisal) จ านวน 100 
กล่อง

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100273 11/10/2561

975 ซ้ือยา Betahistine diHCl 24 mg (BetaSerc) จ านวน 
350 กล่อง

95,872.00 95,872.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100284 11/10/2561

976 ซ้ือยา Calcitonin spray 200iu/d 14d 
(Mycalcitonin) จ านน 20 ขวด , Oxymetazol 0.05%
 nasal spray 15 ml (Oxymet) จ านวน 100 ขวด

24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100300 11/10/2561

977 ซ้ือยา CefDinir 100 mg cap (Samnir) จ านวน 50 
กล่อง

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100281 11/10/2561

978 ซ้ือยา CefTRlaxone 1 gm inj (Cef3) จ านวน 3000 
vial

80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100283 11/10/2561

979 ซ้ือยา Clotrimazole 1% ear.d 15 ml (Candid) 
จ านวน 50 ขวด

2,650.00 2,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ 
จ ากัด

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100288 11/10/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

980 ซ้ือยา Co beneldopa 200+50 (VOPAR 250) จ านวน
 100 กล่อง

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100266 11/10/2561

981 ซ้ือยา D 5 W 250 ml จ านวน 200 ถุง 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์
 จ ากัด (มหาชน)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์
 จ ากัด (มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100268 11/10/2561

982 ซ้ือยา Epoetin alfa 10000 iu (Hemax) จ านวน 100 
syringe

95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100265 11/10/2561

983 ซ้ือยา Hydrocortisone 10 mg tab (Cortef) จ านน 
50 ขวด , Eletriptan 40 mg (Relpax) จ านวน 200 
กล่อง

92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100297 11/10/2561

984 ซ้ือยา Indomethacin 0.8% 50 ml (Elmetacin 
Spray) จ านวน 200 ขวด

25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100299 11/10/2561

985 ซ้ือยา LeuPROrelin 3.75 mg inj (Enantone) จ านวน
 15 vial

74,937.45 74,937.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100290 11/10/2561

986 ซ้ือยา Liquid nutrition 2.0 kcal/ml 200 ml 
(Nepro) จ านวน 48 กล่อง

4,468.32 4,468.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100293 11/10/2561

987 ซ้ือยา Macrogol (PEG) 4000 10 gm sac (Forlax) 
จ านวน 50 กล่อง

13,107.50 13,107.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100278 11/10/2561

988 ซ้ือยา Melatonin 2 mg tab (Circadin) จ านวน 100 
กล่อง

68,587.00 68,587.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100287 11/10/2561

989 ซ้ือยา Memantine HCl 10 mg tab (Memo10) 
จ านวน 150 กล่อง

66,007.50 66,007.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100279 11/10/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

990 ซ้ือยา Metoprolol 100 mg tab (Cardeloc) จ านวน 
100 กล่อง

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) 
จ ากัด

บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100270 11/10/2561

991 ซ้ือยา Oxybutynin 5 mg tab (Diutropan) จ านวน 
120 กล่อง

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100280 11/10/2561

992 ซ้ือยา Para300+CODeine 15 mg tab (Codigesic) 
จ านวน 100 กล่อง

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100294 11/10/2561

993 ซ้ือยา Peppermint oil 187 mg cap (Colpermin) 
จ านวน 50 box

44,500.00 44,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100277 11/10/2561

994 ซ้ือยา Phosphate inj 8.7% inj 20 ml (K2HPO4) 
จ านวน 100 amp

5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100291 11/10/2561

995 ซ้ือยา Sodium chloride 15% 100 ml (U Enema) 
จ านวน 1000 ขวด

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด บริษัท ยูนีซัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100295 11/10/2561

996 ซ้ือยา Timolol 0.5% e.d 5 ml (Timodrop) จ านวน 
500 ขวด

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100286 11/10/2561

997 ซ้ือยา TriHexyphenidyl 5 mg tab (ACA5) จ านวน 
10 ขวด

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100272 11/10/2561

998 ซ้ือยา Venlafaxine 75 mg cap (Valosine SR) 
จ านวน 100 กล่อง

75,400.00 75,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100285 11/10/2561

999 ซ้ือยา Water (sterile) 450 ml (Hydrox Prefilled 
Humidifier) จ านวน 500 ชุด

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100274 11/10/2561

หนา้ 98



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1000 ซ้ือยา Yeast S.boulardii 282.5 mg (Bioflor 250) 
จ านวน 50 กล่อง

12,091.00 12,091.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100289 11/10/2561

1001 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100302 11/10/2561

1002 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ และไนตรัส 11,320.60 11,320.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100303 11/10/2561

1003 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 265,000.00 265,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100031 11/10/2561

1004 ซ้ือยา Albendazole 200 mg/10 ml sus(Vermixide)
 จ านวน 20 ขวด , Clotrimazole 1% cream 5 gm 
(Taraten) จ านวน 1000 หลอด , Aspirin 300 mg 
(ASCOT300) จ านวน 30 กล่อง

16,235.00 16,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100311 12/10/2561

1005 ซ้ือยา Augmentin 375 tab (A250+C125) (AMK375)
 จ านวน 30 กล่อง , Silver sulfadiazi 1% cream 250
 gm (Silvex) จ านวน 100 กระปุก

23,165.50 23,165.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100304 12/10/2561

1006 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 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100314 12/10/2561

1007 ซ้ือยา Co trimoxazole tab S400+T80mg 
(SQUARE) จ านวน 10 กล่อง , Loperamide 2 mg 
cap (Tedium) จ านวน 50 กล่อง

4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100305 12/10/2561

1008 ซ้ือยา Me TROnidazole 500 mg inj 100 ml 
(Mepagyl) จ านวน 500 vial

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100313 12/10/2561

หนา้ 99



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1009 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบ 75,900.00 75,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100309 12/10/2561

1010 ซ้ือยา Paracetamol 250mg/5 ml sus 60 ml (Sara 
forte) จ านวน 1000 ขวด,ParaCETamol 500 mg tab
 (Sara) จ านวน 100 กล่อง,DicloFENac 1% 30 gm 
gel (Difelene) จ านวน 1000 หลอด

57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100308 12/10/2561

1011 ซ้ือยา Piperacillin4+Tazobactam 0.5 g inj 
(Astaz-P) จ านวน 300 vial

39,483.00 39,483.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100312 12/10/2561

1012 ซ้ือยา Sulfasalazine 500 mg tab (Salazine) จ านวน
 200 กล่อง , Zinc paste 5 gm (Nappy Hippo) 
จ านวน 40 โหล , MethiMazole 5 mg tab (Timazol)
 จ านวน 100 กล่อง

96,200.00 96,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100307 12/10/2561

1013 ซ้ือยา Thiopental 1000 mg inj (Pentothal) จ านวน
 20 vial , Omeprazole 40 mg inj (Solcer) จ านวน 
1000 vial , Vitamin K1 1 mg/0.5 ml inj 
(Phytomenadione) จ านวน 30 กล่อง

54,188.60 54,188.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100315 12/10/2561

1014 ซ้ือยา Ondansetron 4mg/2ml inj (Onsia) จ านวน 
100 กล่อง,Imipenem 500 mg (Sianem,Tienam) 
จ านวน 200 vial,FluCONazole 200 mg (Flucozole)
 จ านวน 10 กล่อง,CefTRlaxone 250 mg inj (Cef3) 
จ านวน 200 vial

70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100306 12/10/2561

1015 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการสอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์
รายการเคร่ืองก าเนิดรังสี

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 
ชลบุรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 
ชลบุรี

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100326 16/10/2561

หนา้ 100



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1016 ขออนุมัติซ้ือ15.5 FR x 32 CM (13'') Titan HD 
Catheter Set จ านวน 5 ชุด

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100318 16/10/2561

1017 ขออนุมัติซ้ือแก๊สหุงต้ม ขนาด 15 กิโลกรัม จ านวน 5 ถัง 1,975.00 1,975.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส บางแสนแก๊ส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100320 16/10/2561

1018 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบ 85,500.00 85,500.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100323 16/10/2561

1019 ซ้ือยา HydrOXYzine 10 mg tab (Hydroxyzine-FC) 
จ านวน 50 กล่อง

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100321 16/10/2561

1020 ซ้ือยา INH/R/P/E (75/150/400/275) (Rimstar) 
จ านวน 100 กล่อง

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100329 16/10/2561

1021 ซ้ือยา Zinc sulfate 110 mg (eq 25 mg Zn) จ านวน 
20 ขวด

16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ที ฟาร์เมติกส์ จ ากัด บริษัท เอส ที ฟาร์เมติกส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100328 16/10/2561

1022 ซ้ือยา Fluphenazine decanoate inj 25 mg/ml 
(Deca) จ านวน 100 amp

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล
 จ ากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100324 16/10/2561

1023 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100361 17/10/2561

1024 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 85,120.00 85,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100346 17/10/2561

1025 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 41,180.00 41,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100362 17/10/2561

หนา้ 101



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1026 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,825.00 10,825.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100359 17/10/2561

1027 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 21,800.00 21,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100358 17/10/2561

1028 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 90,108.00 90,108.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100365 17/10/2561

1029 ขออนุมัติซ้ือ 11 FR x 20 CM (8'') Side By Side DBL 
Temporary Set จ านวน 24 Set

67,200.00 67,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100367 17/10/2561

1030 ขออนุมัติซ้ือ 15.5 FR x 28 CM (11'') Titan HD 
Catheter Set จ านวน 12 Set

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100363 17/10/2561

1031 ขออนุมัติซ้ือ11 FR x 15 CM (6'') Side By Side IJ 
DBL Temporary Set จ านวน 30

84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100366 17/10/2561

1032 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 3 
รายการ

52,992.00 52,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100368 17/10/2561

1033 ซ้ือยา Aescin 1% 40 gm gel (Reparil Gel N) 30 
กล่อง

5,521.20 5,521.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100343 17/10/2561

1034 ซ้ือยา Aescin 20 mg tab (Reparil) จ านวน 200 กล่อง 94,588.00 94,588.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100333 17/10/2561

1035 ซ้ือยา Berqctant 25 mg/ml 4 ml (Survanta) 
จ านวน 2 vial

21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100339 17/10/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1036 ซ้ือยา Betahistine 12 mg (Betahis 12) จ านวน 300 
กล่อง

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100345 17/10/2561

1037 ซ้ือยา Bupivac. 5+80 mg/ml 4 ml Heavy 
(Marcaine) จ านวน 50 กล่อง

33,437.50 33,437.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100348 17/10/2561

1038 ซ้ือยา CAPD 10 (1.5% Low Cal) เหลือง 2000 ml 
จ านวน 80 ถุง

11,360.00 11,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100354 17/10/2561

1039 ซ้ือยา Clozapine 25 mg (Clozapin 25) จ านวน 30 
กล่อง

3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100356 17/10/2561

1040 ซ้ือยา Diosmin 450+Hesperidin 50 mg tab 
(Daflon) จ านวน 380 กล่อง

97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100357 17/10/2561

1041 ซ้ือยา Fluticasone 27.5 mcg nas spray 120d 
(Avamys) จ านวน 400 ขวด

91,592.00 91,592.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100351 17/10/2561

1042 ซ้ือยา Fusidic acid/Bet val. Cream 5 gm (Fucicort)
 จ านวน 100 หลอด

9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100344 17/10/2561

1043 ซ้ือยา Gabapentin 300 mg cap (Berlontin) จ านวน
 350 กล่อง

98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100364 17/10/2561

1044 ซ้ือยา Galantamine 8 mg (Reminyl) จ านวน 40 
กล่อง

85,428.80 85,428.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100350 17/10/2561

1045 ซ้ือยา Hyaluronate Na 20 mg/2 ml inj (Hyalgan) 
จ านวน 40 ไซร้ิง

92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100332 17/10/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1046 ซ้ือยา INSulin Degludec 100 iu/ml 3 ml (Tresiba 
Flextouch) จ านวน 100 กล่อง

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100355 17/10/2561

1047 ซ้ือยา Mirtazapine 30 mg tab (Remeron) จ านวน 
10 กล่อง

13,118.20 13,118.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100331 17/10/2561

1048 ซ้ือยา N.S.S 0.9% 100 ml จ านวน 5000 ถุง 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100336 17/10/2561

1049 ซ้ือยา Nebivolol 5 mg tab (Nebilet) จ านวน 150 
กล่อง

83,941.50 83,941.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100341 17/10/2561

1050 ซ้ือยา Obimin AZ tab จ านวน 500 ขวด 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100347 17/10/2561

1051 ซ้ือยา Octreotide 100 mcg/1 ml inj (Octride) 
จ านวน 300 amp

54,900.00 54,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ ากัด

บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100342 17/10/2561

1052 ซ้ือยา POTASsium Cl 20 mEq 10 ml (KCl) จ านวน 
20 กล่อง

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100353 17/10/2561

1053 ซ้ือยา Salbutamol 2.5 mg/2.5 ml nb (Asmasal 
SDU n.b) จ านวน 300 กล่อง

35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100349 17/10/2561

1054 ซ้ือยา Tafluprost ed 15 micrograms/ml (Taflotan)
 จ านวน 20 กล่อง

8,388.80 8,388.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100352 17/10/2561

1055 ซ้ือยา Verapamil SR 240 mg tab (Isoptin SR) 
จ านวน 50 กล่อง

17,334.00 17,334.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100340 17/10/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1056 ซ้ือยา lodize oil fluid 480 mg/mL 10 mL 
(Lipiodol ultra fluid) จ านวน 2 amp

25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100334 17/10/2561

1057 ซ้ือยา พริกเจล 35 gm (Capsika gel) จ านวน 300 
หลอด

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100335 17/10/2561

1058 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100360 17/10/2561

1059 ขอซืือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 57,276.00 57,276.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100376 18/10/2561

1060 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 7 รายการ 52,560.00 52,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100369 18/10/2561

1061 ขอซ้ือชุดแปรงสีฟันส าหรับผู้ใหญ่ 66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี พี โกลด์ 
เทรดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี พี โกลด์ 
เทรดด้ิง

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100388 18/10/2561

1062 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 5,671.00 5,671.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100398 18/10/2561

1063 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100400 18/10/2561

1064 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 69,500.00 69,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ากัด บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100399 18/10/2561

1065 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 22,800.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100396 18/10/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1066 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 94,800.00 94,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100393 18/10/2561

1067 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 97,600.00 97,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100395 18/10/2561

1068 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 26,643.00 26,643.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100375 18/10/2561

1069 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 27,895.00 27,895.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100374 18/10/2561

1070 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 29,045.00 29,045.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100381 18/10/2561

1071 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 32,105.00 32,105.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100380 18/10/2561

1072 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 32,900.00 32,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100383 18/10/2561

1073 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 57,276.00 57,276.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100377 18/10/2561

1074 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 58,422.00 58,422.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100382 18/10/2561

1075 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 61,204.00 61,204.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100379 18/10/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1076 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 73,830.00 73,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100378 18/10/2561

1077 ขอซ้ือเคร่ืองขูดหินปูน 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) 
จ ากัด

บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100050 24/10/2561

1078 ขอซ้ือเคร่ืองฉายแสง 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ากัด บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100051 24/10/2561

1079 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับผ่าตัด
ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง จ านวน 12 ชนิด

174,000.00 174,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100040 18/10/2561

1080 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับผ่าตัด
ศัลยกรรมหลอดเลือด จ านวน 15 ชนิด

368,640.00 368,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100036 18/10/2561

1081 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับผ่าตัด
ศัลยกรรมหลอดเลือด จ านวน 4 ชนิด

340,000.00 340,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100037 18/10/2561

1082 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ส าหรับผ่าตัด
เปล่ียนข้อเข่าท้ังสองข้างและผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก
เปล่ียนข้อสะโพก จ านวน 15 ชนิด

412,716.00 412,716.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100039 18/10/2561

1083 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ส าหรับ
ผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด จ านวน 29 ชนิด

495,700.00 495,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100038 18/10/2561

1084 ค่าบริการสลายน่ิว จ านวน 3 ราย 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ 
เซอร์วิสเซส จ ากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ 
เซอร์วิสเซส จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100049 22/10/2561

1085 ซ้ือ i Receptual suction Bag (flexliner) 3000 CC 
จ านวน 400 ช้ิน

44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100370 18/10/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1086 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 3 รายการ 49,797.80 49,797.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100371 18/10/2561

1087 ขอซ้ือ CLINPRO WV MELON, 50/BAG 26,001.00 26,001.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100392 18/10/2561

1088 ขออนุมัติค่าบริการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันเคร่ืองไตเทียม
 ณ ไตเทียมเทศบาลแสนสุข

29,760.00 29,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100047 22/10/2561

1089 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบ 44,875.00 44,875.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100415 19/10/2561

1090 ซ้ือกระดาษบันทึกผลส าหรับเคร่ือง EKG จ านวน 2 ชนิด 34,600.00 34,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100405 19/10/2561

1091 ซ้ือยา AMIOdarone 150 mg/3 ml inj (Cordarone) 
จ านวน 50 กล่อง

27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100421 19/10/2561

1092 ซ้ือยา Alcohol Rub 300 ml (+Hibis0.5%) 
Microrubl 300 ml จ านวน 500 ขวด

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100416 19/10/2561

1093 ซ้ือยา Bicalutamide 50 mg (Casodex) จ านวน 30 
กล่อง

62,916.00 62,916.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100423 19/10/2561

1094 ซ้ือยา Fluti.P 137+Azeastine 50 mcg nas spray 
120 d (Dymista) จ านวน 30 กล่อง

18,650.10 18,650.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100422 19/10/2561

1095 ซ้ือยา Gliclazide MR 60 mg tab (Diamicron MR) 
จ านวน 40 กล่อง

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100417 19/10/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1096 ซ้ือยา INSulin Aspart30/PTM70u/ml3 ml 
(NovoMix30 PF) จ านวน 100 กล่อง

88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100407 19/10/2561

1097 ซ้ือยา Macrogol 4000 pwd 137.155 gm (Niflec) 
จ านวน 10 box

37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100419 19/10/2561

1098 ซ้ือยา Naproxen 250 mg tab (Nasin) จ านวน 200 
กล่อง , Vitamin B 1612 tab (Sambee) จ านวน 50 
กล่อง , Vitamin B complex tab (B CO-ED) จ านวน 
50 box

85,867.50 85,867.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100413 19/10/2561

1099 ซ้ือยา Nicergoline 10 mg tab (Sermion) จ านวน 
250 กล่อง

92,287.50 92,287.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100410 19/10/2561

1100 ซ้ือยา Paracetamol 1}000 mg/100 mL inj 
(Infulgan) จ านวน 40 vial

4,237.20 4,237.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100406 19/10/2561

1101 ซ้ือยา Potassium NaHCi 280 gm pwd (Uralyt U) 
จ านวน 60 กระป๋อง

33,255.60 33,255.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100420 19/10/2561

1102 ซ้ือยา Prasugrel 10 mg tab (Effient) จ านวน 10 
กล่อง

21,335.80 21,335.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100409 19/10/2561

1103 ซ้ือยา Saw palmetto 160+Sting nettle 120 mg 
cap (Prostagutt) จ านน 80 กล่อง

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100414 19/10/2561

1104 ซ้ือยา Symbixort 160+4.5/DTerbuhaler 120 dose
 จ านวน 100 ชุด

82,390.00 82,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100425 19/10/2561

1105 ซ้ือยา TPN Voluven inj 500 ml (HydroxyE 
Starch6%) จ านวน 30 ถุง

10,914.00 10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100424 19/10/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1106 ซ้ือยา Trospium 20 mg tab (Spasmo Lyt) จ านวน 
20 กล่อง

13,995.60 13,995.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100418 19/10/2561

1107 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5 ชนิด 51,231.60 51,231.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง
 จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100403 19/10/2561

1108 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ชนิด 22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100402 19/10/2561

1109 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 146,804.00 146,804.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100044 20/10/2561

1110 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 174,624.00 174,624.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100041 20/10/2561

1111 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 384,237.00 384,237.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100046 20/10/2561

1112 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 331,700.00 331,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100043 20/10/2561

1113 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 346,680.00 346,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100045 20/10/2561

1114 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 298,530.00 298,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100042 20/10/2561

1115 ขอซ้ือชุดแปรงสีฟันส าหรับผู้ใหญ่ และเม็ดย้อมสีฟัน 77,000.00 77,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี พี โกลด์ 
เทรดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี พี โกลด์ 
เทรดด้ิง

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100446 22/10/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1116 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 5 รายการ 21,186.00 21,186.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100445 22/10/2561

1117 ขอซ้ือแปรงซิลิโคน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี พี โกลด์ 
เทรดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี พี โกลด์ 
เทรดด้ิง

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100449 22/10/2561

1118 ขอซื้ือ SINGLE BOND UNIVERSAL 3,103.00 3,103.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100448 22/10/2561

1119 ซ้ือซองซิปพลาสติก จ านวน 10 รายการ ตามเอกสารแนบ 60,250.00 60,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคโลซาย จ ากัด บริษัท โคโลซาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100441 22/10/2561

1120 ซ้ือยา Azithromycin 200 mg/5 ml syr 15 ml 
(Onzet) จ านวน 300 ขวด

30,816.00 30,816.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100433 22/10/2561

1121 ซ้ือยา Cetirizine 1 mg/ml 60 ml syr (Zymed) 
จ านวน 500 ขวด

5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100434 22/10/2561

1122 ซ้ือยา Clorazepate (บจ4) 5 mg (Tranmed5) จ านวน
 50 กล่อง

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100440 22/10/2561

1123 ซ้ือยา Dorzolamide HCl 2% rd 5 mL (Trusopt) 
จ านวน 50 กล่อง

12,572.50 12,572.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100436 22/10/2561

1124 ซ้ือยา Nystatin vaginal tab (Nystin) จ านวน 5 กล่อง
 , Albendazole 200 mg tab (Vetoben) จ านวน 8 
กล่อง

3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100432 22/10/2561

1125 ซ้ือยา Syringe Filter 0.2 um (Minisart) จ านวน 1 
Pack , Syringe Filter 0.45 um (Minisart) จ านวน 
1Pack

5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ ากัด บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100437 22/10/2561

หนา้ 111



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1126 ซ้ือยา Urea 10% cream 100 gm (Diabederm) 
จ านวน 900 กล่อง

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100435 22/10/2561

1127 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 62,916.00 62,916.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100444 22/10/2561

1128 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 3 รายการ 60,400.00 60,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100442 22/10/2561

1129 ขอซ้ือวัสดุเคลือบหลุ่มร่องฟัน 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100447 22/10/2561

1130 ซ้ือ HG Iruxol 15 gm (ClostridiopeptidaseA) 
จ านวน 30 หลอด

25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100452 24/10/2561

1131 ซ้ือยา Cefditoren 200 mg tab (Meiact200) จ านวน
 50 กล่อง

58,957.00 58,957.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100456 24/10/2561

1132 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100453 24/10/2561

1133 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 11 รายการ 35,140.00 35,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100454 24/10/2561

1134 ซ้ือยา Glucose 50% 50 ml จ านวน 1000 ขวด, D 10
 S/2 1000 ml จ านวน 120 ถุง, N.S.S 0.9% 500 ml 
จ านวน 500 ถุง

34,700.00 34,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100455 24/10/2561

1135 ขอจ้างท าแผ่นพับ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี พี โกลด์ 
เทรดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี พี โกลด์ 
เทรดด้ิง

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100068 29/10/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1136 ซ้ือยา Triamcinolone 0.1% 450 gm Cream จ านวน
 10 กระปุก

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอรา
ทอรีส์ จ ากัด

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ
รีส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100493 25/10/2561

1137 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,848.00 6,848.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100479 25/10/2561

1138 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100478 25/10/2561

1139 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100457 25/10/2561

1140 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,416.00 9,416.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100474 25/10/2561

1141 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพล้น เมดิคอล จ ากัด บริษัท แพล้น เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100470 25/10/2561

1142 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,805.00 13,805.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100465 25/10/2561

1143 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100458 25/10/2561

1144 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100464 25/10/2561

1145 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 26,900.00 26,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพ
พลายส์ จ ากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100473 25/10/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1146 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 28,200.00 28,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพ
พลายส์ จ ากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100472 25/10/2561

1147 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100463 25/10/2561

1148 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100462 25/10/2561

1149 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 57,200.00 57,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100467 25/10/2561

1150 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100461 25/10/2561

1151 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 95,500.00 95,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100468 25/10/2561

1152 ขอซ้ือแบตเตอร่ี ส าหรับส ารองไฟฟ้า 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100476 25/10/2561

1153 ขอซ้ือแปรงสีฟัน 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี พี โกลด์ 
เทรดด้ิง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี พี โกลด์ 
เทรดด้ิง

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100480 25/10/2561

1154 ค่าบริการสลายน่ิว 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100067 29/10/2561

1155 ซ้ือยา BethaNEchol 10 mg (Ucholine) จ านวน 100
 กล่อง

69,550.00 69,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100484 25/10/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1156 ซ้ือยา Budesonide 0.5 mg/2 ml (Pulmicort 
Respule) จ านวน 30 กล่อง

19,934.10 19,934.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100486 25/10/2561

1157 ซ้ือยา Clopidogrel 75 mg (Apolets) จ านวน 350 
กล่อง

94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100488 25/10/2561

1158 ซ้ือยา Co careldopa L100+C25 mg (Sinemet) 
จ านวน 50 กล่อง

19,206.50 19,206.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100492 25/10/2561

1159 ซ้ือยา Folic acid 5 mg จ านวน 100 กล่อง 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100487 25/10/2561

1160 ซ้ือยา Ginkho biloba extract 120 mg tab 
(Tebonin forte) จ านวน 50 กล่อง

25,252.00 25,252.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100483 25/10/2561

1161 ซ้ือยา Lithium carbonate 300 mg cap (Licarb) 
จ านวน 5 กล่อง

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100490 25/10/2561

1162 ซ้ือยา N.S.S 0.9% 1000 ml จ านวน 1500 ถุง 46,875.00 46,875.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100466 25/10/2561

1163 ซ้ือยา Neostigmine methylsulfate 2.5mg/1ml inj 
จ านวน 500 amp,Chlorpheniramine 2mg/5 ml Syr
 60 ml (CPM) จ านวน 500 ขวด,Chloroquine 
phosphate 250 mg จ านวน 1 ขวด

12,941.62 12,941.62 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100482 25/10/2561

1164 ซ้ือยา Pseudoephedrine (บจ2) 30 mg/5 ml syr 60
 ml จ านวน 300 ขวด

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100491 25/10/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1165 ซ้ือยา Quetiapine 25 mg tab (Quantia 25) จ านวน 
100 กล่อง

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100485 25/10/2561

1166 ขอซ้ือถ่านกระดุม ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100477 25/10/2561

1167 ซ้ือยา Hydrocortisone 100 mg inj จ านวน 20 กล่อง 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100501 26/10/2561

1168 ซ้ือยา Oseltamivir 75 mg cap (GPO A Flu) จ านวน 
15 กล่อง

93,750.00 93,750.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100499 26/10/2561

1169 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านนว 1 รายการ 130,000.00 130,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100052 26/10/2561

1170 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน  รายการ 481,500.00 481,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100057 26/10/2561

1171 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 169,060.00 169,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100060 26/10/2561

1172 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 192,600.00 192,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100056 26/10/2561

1173 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 494,500.50 494,500.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100055 26/10/2561

1174 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 270,000.00 270,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100053 26/10/2561

หนา้ 116



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1175 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 327,420.00 327,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100058 26/10/2561

1176 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 361,125.00 361,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100063 26/10/2561

1177 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 406,600.00 406,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100061 26/10/2561

1178 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 441,696.00 441,696.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100054 26/10/2561

1179 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 244,495.00 244,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100062 26/10/2561

1180 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า
 จ านวน 50 ชุด

660,000.00 660,000.00 ตกลงราคา บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100065 28/10/2561

1181 ขออนุมัติค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล
ท่ัวไป จ านวน 50 เคร่ือง

426,288.00 426,288.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100064 28/10/2561

1182 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100520 29/10/2561

1183 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100519 29/10/2561

1184 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100518 29/10/2561

หนา้ 117



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1185 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 89,275.00 89,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100517 29/10/2561

1186 ขอซ้ือเคร่ืองกรอฟัน (Y1002184 SURGIC AP (230V) 
COMPLETE SET)

89,000.00 89,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็มมีเน้นซ์ หจก. เอ็มมีเน้นซ์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100073 30/10/2561

1187 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 93,300.00 93,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100524 29/10/2561

1188 ขออนุมัติค่าบริการบ ารุงรักษาส าหรับเคร่ืองแปลง
สัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ย่ีห้อ Konica 
Minolta รุ่น Regius 210 s/n 120201060

123,349.00 123,349.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100069 29/10/2561

1189 ขออนุมัติซ้ือ MAHURKAR KIT CE 11.5 FRx 16CM 
จ านวน 5 ชุด

12,305.00 12,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100521 29/10/2561

1190 ขออนุมัติซ้ือ Progreat Micro Catheter 2.7x130CM 
จ านวน 4 ช้ิน

59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100522 29/10/2561

1191 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอสเอ็น อินเตอร์เมดิเทค 
จ ากัด

บริษัท พีเอสเอ็น อินเตอร์เมดิเทค 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100523 29/10/2561

1192 ขออนุมัติค่าบริการบ ารุงรักษาส าหรับเคร่ืองแปลง
สัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ย่ีห้อ Konica 
Minolta รุ่น Regius 210 S/N120201061

123,349.00 123,349.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100070 29/10/2561

1193 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษาเชิงป้องกันเคร่ือง
ผลิตน้ าบริสุทธ์ิ

170,000.00 170,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.โอ.โซเชียล จ ากัด บริษัท อาร์.โอ.โซเชียล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100072 30/10/2561

หนา้ 118



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1194 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 3 รายการ 28,900.00 28,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สกายเมดไลน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สกายเมดไลน์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100548 30/10/2561

1195 ขออนุมัติค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองแม่ข่ายพร้อม Onsite 
support และบ ารุงรักษาระบบ SAN จ านวน 1 งาน

127,330.00 127,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออพติไมซ์โซลูช่ัน จ ากัด บริษัท ออพติไมซ์โซลูช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100079 30/10/2561

1196 ขออนุมัติค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข
เคร่ืองเอกซเรย์เคล่ือนท่ี รุ่น MOBILEIT Mira S/N 2186
 ย่ีห้อ SIEMENS จ านวน 1 เคร่ือง

350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100074 30/10/2561

1197 ขออนุมัติจ้างค่าบริการดูแลและบ ารุงรักษา
เคร่ืองเอกซเรย์ ย่ีห้อ Toshiba รุ่น KXO-805 S/N 
K9C1282025 จ านวน 1 เคร่ือง

143,000.00 143,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100076 30/10/2561

1198 ขออนุมัติจ้างค่าบริการดูแลและบ ารุงรักษา
เคร่ืองเอกซเรย์ ย่ีห้อ Toshiba รุ่น KXO-805 S/N 
K9C1282026 จ านวน 1 เคร่ือง

143,000.00 143,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100075 30/10/2561

1199 ขออนุมัติซ้ือน้ ายาล้างจานด้วยเคร่ืองล้างจานอัตโนมัติ 356,203.00 356,203.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิส แอนด์
 ซัพพลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100071 30/10/2561

1200 ค่าบริการดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองอัลตร้าซาวด์ ย่ีห้อ 
Toshiba รุ่น TUS-300 S/N W1D12Y2929 จ านวน 1 
เคร่ือง

157,100.00 157,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100078 30/10/2561

1201 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2561

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 
ชลบุรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 
ชลบุรี

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100531 30/10/2561

1202 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2561

50,170.00 50,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิส
เท็มส์ จ ากัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิส
เท็มส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100080 31/10/2561

1203 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2561

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100081 31/10/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1204 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2561

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100530 30/10/2561

1205 ซ้ือ Three Way (LOCK) จ านวน 50 กล่อง 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100544 30/10/2561

1206 ซ้ือ Urinometer Set ( Uriofix) จ านวน 100 ช้ิน 44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100541 30/10/2561

1207 ซ้ือSuction Control 50 Cm#14 จ านวน 5000 เส้น 57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100545 30/10/2561

1208 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100547 30/10/2561

1209 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100539 30/10/2561

1210 ขออนุมัติค่าบริการดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองอัลตร้า
ซาวด์ TUS-A500 S/N W5B1522422 จ านวน 1 เคร่ือง

125,000.00 125,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062100077 30/10/2561

1211 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100549 31/10/2561

1212 ขออนุมัติซ้ือ Syringe for Mallinckrodt 200 ml 
จ านวน 200 Set

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สีมา-เมดิก จ ากัด บริษัท สีมา-เมดิก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100588 31/10/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1213 ซ้ือยา Cyclopentolate 1% e.d 15 ml (Cyclogyl) 
จ านวน 10 ขวด , Fluorometholone 0.1% e.d 5 ml
 (Flarex) จ านวน 60 ขวด , TobraDEX (Dex 100 mg
 + Tobra 300 mg) e.d 5 ml จ านวน 120 ขวด

18,093.70 18,093.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100565 31/10/2561

1214 ซ้ือยา Zoledronic acid 5 mg/100 ml inj (Aclasta) 
จ านวน 5 vial

62,958.80 62,958.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100564 31/10/2561

1215 ซ้ือยา MMR vac รพ. จ านวน 30 vial 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100586 31/10/2561

1216 ซ้ือยา Melphalan 2 mg tab (Alkeran) ฉร.น. จ านวน
 6 ขวด

12,679.50 12,679.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100585 31/10/2561

1217 ซ้ือยา Dexlansoprazole 60 mg cap (Dexilant) 
จ านวน 50 กล่อง

81,534.00 81,534.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100584 31/10/2561

1218 ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าบริการบ ารุงรักษาและดูแลลิฟท์ ฟูจิ
เทค ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562
 คณะวิศวกรรมศาสตร์

65,484.00 65,484.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ันแนล
 จ ากัด

บริษัท ว.เกียรติ อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062100001 1/10/2561

1219 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเบนซินธรรมดา ประจ าเดือน
ตุลาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100015 1/10/2561

1220 ขออนุมัติจัดจ้างสมัครสมาชิกโปรแกรม Mind Map 
Gold คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท Sauf Pompiers Ltd บริษัท Sauf Pompiers Ltd เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100001 1/10/2561

1221 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันดีเซล ประจ าเดือนตุลาคม 2561 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100016 1/10/2561

หนา้ 121



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1222 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์คมชัดลึก,ไทยโพส,กรุงเทพ
ธุรกิจ เข้าห้องสมุดคณะฯและหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเข้า
ศูนย์สอบเทียบฯ ประจ าเดือนตุลาคม 2561 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

1,430.00 1,430.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เกษากร ร้าน เกษากร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100014 1/10/2561

1223 ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดรอบนอก
อาคาร ดูแลสวน และบ ารุงต้นไม้ คณะวิศวกรรมศาสตร์

328,102.64 328,102.64 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062100014 1/10/2561

1224 ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และกลุ่มอาคารปฏิบัติการ
วิศวกรรมศาสตร์

385,970.40 385,970.40 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี 
เซอร์วิส จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062100019 1/10/2561

1225 ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และกลุ่มอาคารปฏิบัติการ
วิศวกรรมศาสตร์

1,925,229.60 1,925,229.60 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี 
เซอร์วิส จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062100020 1/10/2561

1226 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือการปฏิบัติงานด้านการสอบ
เทียบเคร่ืองมือวัด ต้ังแต่วันท่ี 1 ต.ค. 61 ถึง 31 มี.ค. 62
 รายละเอียดตามงวดงานแนบท้าย

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมรเทพ จูสวัสด์ิ นายอมรเทพ จูสวัสด์ิ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062100003 1/10/2561

1227 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์ ปรับถ่วงล้อ
,เช็คระยะ 240,000 กม.และอ่ืนๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

10,285.38 10,285.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062100004 3/10/2561

1228 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุหมึกพิมพ์ จ านวน 4 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

44,300.00 44,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท Telnet Technology 
Co.,LTD

บริษัท Telnet Technology 
Co.,LTD

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062100005 5/10/2561

1229 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

PR0700062100022 5/10/2561

หนา้ 122



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1230 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศ ไป-กลับ ม.บูรพา-
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์กรีน จ ากัด(มหาชน) จ.สละบุรี ใน
วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100030 8/10/2561

1231 จ้างท าตรายางรายช่ือบุคลากร จ านวน 1 รายการ 
รายละเอียดตามใบประกอบการซ้ือจ้าง

420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แสนสุข กราฟฟิก ร้าน แสนสุข กราฟฟิก เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100035 8/10/2561

1232 ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 1 งาน รายละเอียดตามใบเสนอ
ราคา

7,150.46 7,150.46 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100032 8/10/2561

1233 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ ม.บูรพา-
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและ
กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม กรุงเทพฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนด

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100028 8/10/2561

1234 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 51,429 แผ่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

19,543.02 19,543.02 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062100011 8/10/2561

1235 ขออนุมัติจัดซ้ือสารเคมีและอุปกรณ์ จ านวน 7 รายการ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

60,936.50 60,936.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิวบอร์น ไซ
เอนทิฟิค

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิวบอร์น ไซ
เอนทิฟิค

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062100015 9/10/2561

1236 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเคร่ืองมือมาตรฐานจ านวน 2 ช้ิน
 คือ Roughness of steel ball และ Steel ball 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดจ้าง

7,233.20 7,233.20 เฉพาะเจาะจง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100038 9/10/2561

1237 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ ม.บูรพา-
บริษัท ร็อควูล (ประเทศไทย) จ ากัด จังหวัดระยอง 
จ านวน 2 คัน ในวันท่ี 12 ตุลาคม 2561 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100036 9/10/2561

1238 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 6,221 แผ่น (ดัง
เอกสารแนบ)

2,363.98 2,363.98 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100043 10/10/2561

หนา้ 123



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1239 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ 6,710.80 6,710.80 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100059 10/10/2561

1240 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100040 10/10/2561

1241 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ Diiodomethane Sigma-Aldrich 
25gm จ านวน 1 ขวด คณะวิศวกรรมสาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

2,621.50 2,621.50 เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนเอ็นไฮเทคเคมีคอล หจก.พีแอนเอ็นไฮเทคเคมีคอล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100042 10/10/2561

1242 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ายานพาหนะไป-กลับ ม.บูรพา-บริษัท 
ไลอ้อน(ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 1 คัน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100041 10/10/2561

1243 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์คณะฯ 
ตรวจสอบต้ังศูนย์ล้อ,เปล่ียนซีลเพลา,เปล่ียนผ้าเบรค 
และอ่ืนๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

14,606.57 14,606.57 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062100016 12/10/2561

1244 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมพัดลมจ านวน 7เคร่ือง 9,683.50 9,683.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100080 16/10/2561

1245 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ือง Data logger จ านวน 1 
เคร่ือง

71,690.00 71,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอยล์เทสต้ิงสยาม จ ากัด บริษัท ซอยล์เทสต้ิงสยาม จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062100017 16/10/2561

1246 เพ่ือขออนุมัติจัดจ้างค่าถ่ายเอกสาร 1 รายการ ดัง
เอกสารเเนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

581.40 581.40 เฉพาะเจาะจง ออโต้ ปร้ินเสนอ ออโต้ ปร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100078 16/10/2561

1247 ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 5 ชุด คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

9,822.60 9,822.60 เฉพาะเจาะจง ร้านเสียงศักด์ิบล็อค ร้านเสียงศักด์ิบล็อค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100091 18/10/2561

1248 ขออนุมัติจัดซ้ือ อุปกรณ์ซ๋อมป้ัมน้ า และถังเก็บน้ า 
(วาล์วลอยแท้งค์น้ า, ไมโค)

440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100090 18/10/2561

1249 ขออนุมัติจัดจ้าง  ค่าเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ 
จ านวน 2คัน รายละเอียดดังเอกสารเเนบ ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062100018 18/10/2561

หนา้ 124



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1250 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองท าน้ าบริสุทธ์ิ RO Diamond จ านวน
 1 รายการ

43,600.00 43,600.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน  ฮะสุน นายระพิน  ฮะสุน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062100021 19/10/2561

1251 ขออนุมัติจัดซ้ือ Reactor Tube  (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)

9,737.00 9,737.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เค แลบอราทอรี 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เอ็น เค แลบอราทอรี 
(ประเทศไทย) จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100108 19/10/2561

1252 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องแลปวิเคราะห์ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100107 19/10/2561

1253 ขออนุมัติจัดจ้าง -ค่าถ่ายเอกสาร A4 จ านวน 1 รายการ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

5,438.56 5,438.56 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100109 22/10/2561

1254 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องM-612 
ช้ัน6 จ านวน 2 เคร่ือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

8,292.50 8,292.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100115 24/10/2561

1255 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถบัสไป-กลับ ม.บูรพา-บริษัท เอ็ม
อาร์พี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ในวันท่ี 26 ตุลาคม 2561 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100113 24/10/2561

1256 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุถุงมือผ้า จ านวน 5 โหล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

1,016.50 1,016.50 เฉพาะเจาะจง ร้านซีซีพาณิชย์ ร้านซีซีพาณิชย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100119 24/10/2561

1257 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมประตูอลูมิเนียมกระจกบานสวิงค์ 
(ห้องปฏิบัติการชีววิทยาและห้องนิสิตปริญญาโท) 
จ านวน 1 งาน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

7,918.00 7,918.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี เค พาวเวอร์เทค 
จ ากัด

บริษัท เอส พี เค พาวเวอร์เทค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100114 24/10/2561

1258 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ายาล้างจานซันไลต์ จ านวน 18 ถุง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100122 26/10/2561

1259 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าค่าบริการห้องปฏิบัติการพร้อม
อุปกรณ์ ในวันท่ี 14 และ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง Gisda Gisda เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062100022 26/10/2561

หนา้ 125



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1260 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ ชุด reflux จ านวน 1 ชุด คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

3,477.50 3,477.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเค แลบอราทอร่ี 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เอ็นเค แลบอราทอร่ี 
(ประเทศไทย) จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100128 29/10/2561

1261 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด
 OKRS จ านวน 15 เล่ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

2,970.00 2,970.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100129 29/10/2561

1262 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศ ไป-กลับ ม.บูรพา-
สทอภ. อ.ศรีราชา ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100126 29/10/2561

1263 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์คมชัดลึก,ไทยโพส,กรุงเทพ
ธุรกิจ เข้าห้องสมุดคณะฯและหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเข้า
ศูนย์สอบเทียบฯ ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

1,210.00 1,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เกษากร ร้าน เกษากร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100123 29/10/2561

1264 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันดีเซล ประจ าเดือนพฤศจิกายน 
2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100124 29/10/2561

1265 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเบนซินธรรมดา ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100125 29/10/2561

1266 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศ ไป-กลับ ม.บูรพา-
สทอภ. อ.ศรีราชา ในวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062100127 29/10/2561

หนา้ 126



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1267 ขออนุมัติจัดจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ ม.บูรพา - 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จ านวน 1
 คัน ในวันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 (ไป-กลับ) ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR009 17/10/2561

1268 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงิน
ค่าบริการบ ารงรักษาลิฟท์ อาคารชุดพักอาศัย (อาคาร
เสนาะ อูนากูล 1-3)

67,410.00       67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ 
เครน จ ากัด

บริษัท ไพโอเนียร์ ลิฟท์ แอนด์ เครน
 จ ากัด

ราคา PO0206062100038 1/10/2561

1269 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าท า
ความสะอาดอาคาชุดพักอาศัย (อาคารเสนาะ อูนากูล)

10,750.00       10,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญธรรม บุบพระรัตน์ นางสาวบุญธรรม บุบพระรัตน์ ราคา PR0206062100007 1/10/2561

1270 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการ
สามชิกรายเดือนเคเบิลทีวี อาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา 
(อาคารมีชัย ฤชุพันธ์ุ 2)

74,256.00       74,256.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด ราคา PO0206062100033 1/10/2561

1271 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนืุมัติเบิกเงินค่าบริการ
สมาชิกรายเดือนเคเบิลทีวี อาคารชุดพักอาศัย (อาคาร
เสนาะ อูนากูล 1-3)

198,000.00      198,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด ราคา PO0206062100025 1/10/2561

1272 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่าย
เอกสาร

160,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคา PO0206062100028 1/10/2561

1273 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาท า
ความสะอาดอาคารชุดพักอาศัย (อาคารเสนาะ อูนากูล 
1-3)

134,590.00      134,590.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุญธรรม บุบพระรัตน์ นางสาวบุญธรรม บุบพระรัตน์ ราคา PO0206062100043 1/10/2561

1274 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาท า
ความสะอาดอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา (อาคารมีชัย 
ฤชุพันธ์ุ 1)

147,380.00      147,380.00 เฉพาะเจาะจง นายสงัด หัสดา นายสงัด หัสดา ราคา PO0206062100041 1/10/2561

1275 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการสมาชิก
รายเดือนเคเบิลทีวี อาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา 
(อาคารมีชัย ฤชุพันธ์ุ 1)

74,880.00       74,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด ราคา PO0206062100030 1/10/2561

1276 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงิกค่าบริการ
สมาชิกรายเดือนเคเบิลทีวี อาคารบุคลากร 5 ช้ัน (อาคาร
 A-B)

24,960.00       24,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด ราคา PO0206062100036 1/10/2561

หนา้ 127



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1277 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดส่วนกลางอาคารชุดพักอาศัย 
(อาคารเสนาะ อูนากูล 1-3)

137,720.00      137,720.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภรัตน์ นิลแย้ม นางสาวศุภรัตน์ นิลแย้ม ราคา PO0206062100039 1/10/2561

1278 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคาร 50 ปี และอาคาร 60 ปี

485,200.00      485,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.
เอส.ซี.กรุ๊ป จ ากัด

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

ราคา PO0206062100005 1/10/2561

1279 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคารชุดพักอาศัย (อาคารเสนาะ 
อูนากูล 1-3)

143,980.00      143,980.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน์ เลิศฤทัยโยธิน นางสาวอมรรัตน์ เลิศฤทัยโยธิน ราคา PO0206062100048 1/10/2561

1280 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา 
(อาคารมีชัย ฤชุพันธ์ุ 2)

143,980.00      143,980.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กมลกร ย้ิมช่ืน น.ส. กมลกร ย้ิมช่ืน ราคา PO0206062100052 1/10/2561

1281 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา 
(อาคารมีชัย ฤชุพันธ์ุ 2)

147,110.00      147,110.00 เฉพาะเจาะจง นายอ้ิน นุ่มน่ิม นายอ้ิน นุ่มน่ิม ราคา PO0206062100042 1/10/2561

1282 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคารพักบุคลากร 5 ช้ัน (อาคาร 
A-B)

143,980.00      143,980.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา นาคเจริญ นางสาววรรณา นาคเจริญ ราคา PO0206062100047 1/10/2561

1283 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคารพักบุคลากร 5 ช้ัน (อาคาร 
C-D)

143,980.00      143,980.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสลิ แนบเชย นางสาวสลิ แนบเชย ราคา PO0206062100046 1/10/2561

1284 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการ
สมาชิกรายเดือนเคเบิลทีวี อาคารพักบุคลากร 5 ช้ัน 
(อาคาร C-D)

24,960.00       24,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด ราคา PO0206062100037 1/10/2561

1285 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมระบบส่ง
เอกสาร และเลขท่ีหนังสือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
เครือข่าย Online

85,600.00       85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิช่ันเน็ต จ ากัด บริษัท วิช่ันเน็ต จ ากัด ราคา PO0206062100010 1/10/2561

1286 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการจัดเล้ียงอาหารว่าง 
และเคร่ืองด่ืม หรืออาหารกลางวัน/เย็น พร้อมท้ัง
ให้บริการดูแลเก่ียวกับการขอใช้ห้องประชุม

96,000.00       96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนงค์  สังข์ทอง นางสาวอนงค์  สังข์ทอง ราคา PO0206062100015 1/10/2561

หนา้ 128



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1287 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์งานกราฟฟิ
คระดับสูง จ านวน 4 เครือง

69,600.00       69,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PO0206062100008 1/10/2561

1288 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองฆ่าเช้ือขจัดกล่ิน และเคร่ือง
สเปรย์น้ าหอมอัตโนมัติ

44,619.00       44,619.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับบลิว.เค.ดี.เอ็นไวรอน
เม้นท์ จ ากัด

บริษัท ดับบลิว.เค.ดี.เอ็นไวรอน
เม้นท์ จ ากัด

ราคา PO0206062100014 1/10/2561

1289 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสารมหาวิทยาลัยบูรพา 424,200.00      424,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด ราคา PO0206062100002 1/10/2561

1290 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลาดอกไม้สด จ านวน 1 พวง 2,000.00         2,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206062100018 1/10/2561

1291 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 เครือง 87,600.00       87,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PO0206062100009 1/10/2561

1292 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 
Multifunction ระบบดิจิตอล 4 เคร่ือง

420,000.00      420,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ี
เออร์ จ ากัด

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ี
เออร์ จ ากัด

ราคา PO0206062100020 2/10/2561

1293 ขออนุมัติเบิกเงินค่าดอกไม้เพ่ือตกแต่ง 10,000.00       10,000.00 เฉพาะเจาะจง enjoygarden สนามหลวง 2 enjoygarden สนามหลวง 2 ราคา PR0206062100071 4/10/2561

1294 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุไฟฟ้า จ านวน 3 รายการ 1,000.00         1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประโยชน์การไฟฟ้า ร้านประโยชน์การไฟฟ้า ราคา PR0206062100073 4/10/2561

1295 ขออนมุติเบิกเงินค่าซักรีดผ้าปูส าหรับท่ีน่ังพระสงฆ์ 
จ านวน 5 ผืน และค่าซักรีดผ้าจับจีบท่ีน่ังพระสงฆ์ 
จ านวน 5 ผืน

750.00           750.00 เฉพาะเจาะจง คุณอร ซักรีด คุณอร ซักรีด ราคา PR0206062100067 4/10/2561

1296 ขออนุมัติเบิกเงินค่าท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ วันธ ารง
 บัวศรี ขนาด 3x13 เมตร

5,400.00         5,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สมาร์ท ปร้ินท์ ร้าน สมาร์ท ปร้ินท์ ราคา PR0206062100068 4/10/2561

1297 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองไทยธรรม จ านวน 9 ชุด 4,500.00         4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ราคา PR0206062100064 4/10/2561

1298 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างพิมพ์โปสเตอร์ และไดคัท 6,600.00         6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ ราคา PR0206062100072 4/10/2561

1299 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลัยดอกไม้สด และดอกไม้โต๊ะ
หมู่บูชา

3,450.00         3,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้กัลยา ร้านดอกไม้กัลยา ราคา PR0206062100069 4/10/2561

1300 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ้ือวัสดุตกแต่ง 6,300.00         6,300.00 เฉพาะเจาะจง บ้านสวนเฟรม enjoygarden 
สนามหลวง 2 บริษัท เทลเน็ต 
เทคโนโลยี จ ากัด

บ้านสวนเฟรม enjoygarden 
สนามหลวง 2 บริษัท เทลเน็ต 
เทคโนโลยี จ ากัด

ราคา PR0206062100084 5/10/2561

1301 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุส านักงาน 3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิต ร้านบัณฑิต ราคา PR0206062100085 5/10/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1302 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างประกอบซุ้มงาน จ านวน 1 งาน 6,000.00         6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ ราคา PR0206062100083 5/10/2561

1303 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลัย และดอกกุหลาบ 3,500.00         3,500.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206062100105 8/10/2561

1304 ขออนุมัติเบิกเงินค่าข้าวสารอาหารแห้ง จ านวน 89 ชุด 8,900.00         8,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ราคา PR0206062100141 10/10/2561

1305 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือ 2,000.00         2,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206062100148 11/10/2561

1306 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินค่ารับรองงาน ''
วันศาสตราจารย์ ดร.ธ ารง  บัวศรี''

24,470.00       24,470.00 คัดเลือก โภชนาคาร ม.บูรพา โภชนาคาร ม.บูรพา ราคา PR0206062100157 12/10/2561

1307 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลาดอกไม้สด งานวันปิย
มหาราช 23 ตุลาคม 2561

2,000.00         2,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206062100238 19/10/2561

1308 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาผลิตเอกสาร 144,000.00 144,000.00 เฉพาะเจาะจง นายค าสวย  โคตรศรีเมือง นายค าสวย  โคตรศรีเมือง ราคา PO0206062100003 1/10/2561

1309 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล 5,970.00 5,970.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สมาร์ท ปร้ินท์ ร้าน สมาร์ท ปร้ินท์ ราคา PR0206062100222 18/10/2561

1310 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าอาหารทะเลแห้ง จ านวน 6 
กระเช้า

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีรัตน์ สร้อยคีรี นางสาวอารีรัตน์ สร้อยคีรี ราคา PR0206062100220 18/10/2561

1311 ขออนุมัติเบิกเงินค่ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี
การศึกษา 2560 พร้อมเข้าเล่มกระดูกงู จ านวน 80 เล่ม

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ ราคา PR0206062100239 19/10/2561

1312 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพิมพ์ป้ายกระดาษ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคา PR0206062100321 29/10/2561

1313 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062100344 31/10/2561

1314 ออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคา PO0206062100007 1/10/2561

1315 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างดูแลพ้ืนท่ีสวนหย่อม สระน้ า 
และลานจอดรถท้ังหมด พร้อมอุปกรณ์และวัสดุ

144,000.00 144,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวค าพูน โสอุดม นางสาวค าพูน โสอุดม ราคา PO0206062100018 2/10/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1316 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาท าความสะอาดศูนย์จีน
ศึกษา ประกอบด้วยอาคารส านักงาน อาคาร
อเนกประสงค์ อาคารหอประชุม พร้อมอุปกรณ์และวัสดุ
 จ านวน 12 เดือน

144,000.00 144,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเส็งศรี ชองทอง นางสาวเส็งศรี ชองทอง ราคา PO0206062100017 2/10/2561

1317 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะรับส่ง บาง
แสน-สนามบินสุวรรณภูมิ วันท่ี 14-27 ตุลาคม 2561

4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062100074 4/10/2561

1318 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ ส าหรับจัดกิจกรรมค่ายภาษาจีน
 วันท่ี 14-27 ตุลาคม 2561

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าจากประเทศจีน ร้านค้าจากประเทศจีน ราคา PR0206062100075 4/10/2561

1319 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนโชค สุขคล้าย นายธนโชค สุขคล้า ราคา PR0206062100106 8/10/2561

1320 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ และค่า
ถ่ายเอกสาร

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลีพร สุขคล้าย นางสาวอัญชลีพร สุขคล้าย ราคา PR0206062100229 18/10/2561

1321 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนโชค สุขคล้าย นายธนโชค สุขคล้าย ราคา PR0206062100224 18/10/2561

1322 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างพิมพ์ไวนิล  ขนาด 3x1.8 เมตร 
พิมพ์สี กันน้ าและแสงยูวี

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโครตถูก กราฟิกดีไซน์ จ ากัด บริษัทโครตถูก กราฟิกดีไซน์ จ ากัด ราคา PR0206062100242 19/10/2561

1323 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะไปกลับ
มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน-โรงเรียนสิงห์สมุทร สัตหีบ 
วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062100241 19/10/2561

1324 ขออนุมัติเบิกเงินค่าท าป้าย 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้ายจ๋า ร้านป้ายจ๋า ราคา PR0206062100302 28/10/2561

1325 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062100314 29/10/2561

1326 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(กีฬามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี 46)

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฮ้อชุนหลี ร้านฮ้อชุนหลี ราคา PR0206062100211 18/10/2018
1327 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ราคา PR0206062100213 18/10/2018
1328 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม

เบาะโซฟา
400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สุภาภรณ์ สุภาพงษ์ น.ส.สุภาภรณ์ สุภาพงษ์ ราคา PR0206062100218 18/10/2018

1329 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(ผ้าใบกันสาด)

41,496.00 41,496.00 เฉพาะเจาะจง นายวิโรจน์  มีแก้ว นายวิโรจน์  มีแก้ว ราคา PR0206062100212 18/10/2018
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1330 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมไฟฟ้าท่ีโรงพลศึกษา 1 โรงพลศึกษา 2 และ
อาคารนันทนาการ

54,710.00 54,710.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ ราคา PO0206062100057 24/10/2018

1331 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมหลังคาโรงยิมมวย

47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จ าปาบุรี นายสมชาย จ าปาบุรี ราคา PO0206062100055 22/10/2018

1332 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าหุ้ม
เบาะพร้อมซ่อมฟองน้ าแป้นบาสเก็ตบอล

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  ฉันทวิรัชกุลชัย นายสมคิด  ฉันทวิรัชกุลชัย ราคา PR0206062100216 18/10/2018

1333 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(กีฬามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี 46)

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยุทธน้ าแข็ง ร้านยุทธน้ าแข็ง ราคา PR0206062100210 18/10/2018

1334 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(กีฬามหาวิทยาลัยฯ  คร้ังท่ี 46)

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคา PR0206062100209 18/10/2018

1335 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062100219 18/10/2018

1336 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062100215 18/10/2018

1337 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต 
จ ากัด

บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต จ ากัด ราคา PR0206062100255 22/10/2018

1338 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุด
แข่งขันกีฬา จ านวน 13 ชนิด

139,207.00 139,207.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหเอเซีย กรุ๊ป จ ากัด บริษัท สหเอเซีย กรุ๊ป จ ากัด ราคา PO0206062110006 6/11/2018

1339 ขอความเห็นชอบในการจัดเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารพร้อม
ระบบจัดการและควบคุม จ านวน 4 เคร่ือง 
ปีงบประมาณ 2562

312,000.00      312,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริการเคร่ืองถ่ายเอกสารและพิมพ์
งานส าหรับนิสิต

PO2600062100004 1/10/2561

1340 ขอความเห็นชอบในการเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 
20 เคร่ือง ตามสัญญาเช่าเลขท่ี 3/2560  ต้ังแต่วันท่ี 1 
ต.ค.  61 - ส้ินสุดวันท่ี 30 ก.ย  62

240,000.00      240,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ใช้ในงานส านักงานส าหรับเจ้าหน้าท่ี PO2600062100010 1/10/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1341 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีบริหาร-งานวิชการ ระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 2561 - 
31 มี.ค. 2562

108,000.00      108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยมาภรณ์ เรืองประดิษฐ์ นางสาวปิยมาภรณ์ เรืองประดิษฐ์ เพ่ือช่วยปฏิบัติงานบริการวิชาการ 
เช่น จัดพิมพ์ และประสานงาน
โครงการต่างๆ พร้อมท้ังด าเนินการ 
ด้านเอกสารต่างๆ ของผู้มาติดต่อ
ชาวต่างประเทศ ดูแลและ
ประสานงานต่างๆ เก่ียวกับเอกสาร
ของผู้บริหาร

PO2600062100007 1/10/2561

1342 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีบริหาร-งานพัสดุ ระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 2561 - 31
 มี.ค. 2562

108,000.00       10,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัทรา สุวภาพกุล นางสาวสุภัทรา สุวภาพกุล เพ่ือช่วยปฏิบัติงานพัสดุเบ้ืองต้น เช่น
 จ่าย และให้ยืมพัสดุให้กับผู้ขอเบิก 
ตรวจสต๊อกของท่ีระลึก ตรวจเช็ค
ครุภัณฑ์ รวมถึงเขียนเลขครุภัณฑ์

PO2600062100006 1/10/2561

1343 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ ประจ าปีงบประมาณ 2562

690,000.00      690,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาย เอส เอ เอ็น
จิเนียร่ิงซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาย เอส เอ เอ็นจิ
เนียร่ิงซัพพลาย

บริการล้างเคร่ืองปรับอากาศ
ประจ าปี 2562

PO2600062100002 1/10/2561

1344 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา
ลิฟต์โดยสาร อาคารวิทยาลัยนานาชาติปละอาคาร
หอพักนิสิตวิทยาลัยนานาขาติ จ านวน 8 ชุดประจ าปี 
2562

222,560.00      222,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกชนะกิจ เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด

บริษัท เอกชนะกิจ เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด

บริการดูแลรักษาลิฟต์โดยสาร
ประจ าปี 2562

PO2600062100005 1/10/2561

1345 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการท าความ
สะอาด ปีงบประมาณ 2562

2,426,646.96   2,447,477.34 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รักษาความ
ปลอดภัย บี.เจ.เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รักษาความ
ปลอดภัย บี.เจ.เซอร์วิส

บริการดูแลความสะอาดอาคาร
วิทยาลัยนานาชาติและอาคารหอพัก

PO2600062100001 1/10/2561

1346 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ

33,416.10       33,416.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
เคร่ืองปรับอากาศช ารุด ไม่เย็นและ
น้ าหยด จึงได้แจ้งช่างเข้าด าเนินการ
ซ่อมแซม

PR2600062100021 10/1/2561

1347 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซักผ้าปูท่ีนอน 32,100.00       32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด เพ่ือบริการซักผ้าปูท่ีนอนส าหรับ
ห้องปฏิบัติการโรงแรมอาคารหอพัก
นิสิต

PR2600062100022 10/1/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1348 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือพิมพ์ เดือน ตุลาคม
 2562

2,000.00         1,470.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่นิสิตวิทยาลัย
นานาชาติด้านเศรษฐกิจและสังคม

PR2600062100017 10/1/2561

1349 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในส านักงาน 7,000.00         7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เพ่ือจัดเตรียมส าหรับใช้ในส านักงาน 
ในงานด้านเอกสารของส านักงาน
และคณาจารย์

PR2600062100024 10/1/2561

1350 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ ามัน เติมรถจักรยาน
ยนตร์ พนักงานเดินเอกสารเดือน ต.ค. 2561

400.00           400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เพ่ือจัดเตรียมส าหรับเติม
จักรยานยนต์ ของพนักงานเดิน
เอกสารของวิทยาลัย

PR2600062100018 10/1/2561

1351 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าด่ืม 9,600.00         9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือจัดเตรียมส าหรับบริการแก่
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต และใช้
บริการในงานประชุม

PR2600062100019 10/1/2561

1352 ขอความเห็นชอบในการเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 2 
เคร่ือง ประจ าปีงบประมาณ 2562

208,800.00      208,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริการถ่ายเอกสารส าหรับงาน
ส านักงาน

PO2600062100017 1/10/2561

1353 ขอความเห็นชอบในการเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 
25 เคร่ือง ตามสัญญาเช่าเลขท่ี 5/2560  ต้ังแต่วันท่ี 1 
ต.ค.  61 - ส้ินสุดวันท่ี 30 ก.ย  62

300,000.00      300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ใช้ในงานส านักงานส าหรับเจ้าหน้าท่ี PO2600062100011 1/10/2561

1354 ขอความเห็นชอบในการเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 
28 เคร่ือง ตามสัญญาเช่าเลขท่ี 12/2559 ต้ังแต่วันท่ี 1 
ต.ค.  61 - ส้ินสุดวันท่ี 24 สค.  62

301,677.42      301,677.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ใช้ในงานส านักงานส าหรับเจ้าหน้าท่ี PO2600062100015 1/10/2561

1355 ขอความเห็นชอบในการเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 
50 เคร่ือง ตามสัญญาเช่าเลขท่ี 10/2559  ต้ังแต่วันท่ี 1
 ต.ค.  61 - ส้ินสุดวันท่ี 7 ก.ค  62

458,064.52      458,064.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ใช้ในงานส านักงานส าหรับเจ้าหน้าท่ี PO2600062100014 1/10/2561

1356 ขอความเห็นชอบในการเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 
50 เคร่ือง ตามสัญญาเช่าเลขท่ี 7/2559  ต้ังแต่วันท่ี 1 
ต.ค.  61 - ส้ินสุดวันท่ี 9 ก.พ. 62

215,517.00      215,517.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ใช้ในงานส านักงานส าหรับเจ้าหน้าท่ี PO2600062100013 1/10/2561

1357 ขอความเห็นชอบในการเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 
55 เคร่ือง  ต้ังแต่วันท่ี 1 ต.ค.  61 - ส้ินสุดวันท่ี 31 ธ.ค. 
 61

115,500.00      115,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ใช้ในงานส านักงานส าหรับเจ้าหน้าท่ี PO2600062100012 1/10/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1358 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการ 25,787.00       25,787.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม เพ่ือจัดเตรียมสถานท่ีส าหรับรถจอด 
และการเข้าออกอย่างเป็นระเบียบ

PR2600062100028 16/10/2561

1359 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 15,410.00       15,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด บริษัท บุ๊ค ลิงค์ จ ากัด เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียนการ
สอนในรายวิชาของนิสิตวิทยาลัย
นานาชาติและเสนอแนะหนังสือเพ่ือ
ใช้บริการค้นคว้าในห้องสมุด

PR2600062100026 10/5/2561

1360 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 43,350.00       43,350.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียนการ
สอนในรายวิชาของนิสิตวิทยาลัย
นานาชาติและเสนอแนะหนังสือเพ่ือ
ใช้บริการค้นคว้าในห้องสมุด

PR2600062100027 10/5/2561

1361 ขอความเห็นขอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์   หอพัก 54,819.00       54,819.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากผู้พักอาศัยและ
เจ้าหน้าท่ีว่า พบครุภัณฑ์ช ารุด
จ านวนมากจึงได้แจ้ง ช่างเข้า
ด าเนินการซ่อมแซม  และขอย้าย
เฟอร์นิเจอร์ในห้องออกเน่ืองจาก
ห้องอยู่ระหว่างการซ่อม  และติดต้ัง
กลอนประตูมุ้งลวด

PR2600062100042 12/10/2561

1362 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือวัสดุใช้ในโครงการ''
ธนาคารจิตอาสา''

8,000.00         1,068.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนิกานต์  คงคา นางสาวชนิกานต์  คงคา เพ่ือให้นิสิตได้เพ่ิมพูนประสบการณ์ 
เก่ียวกับการบริหารจัดการโครงการ 
และน าผลส าเร็จของการบริหาร
โครงการจะน ามาเป็นส่วนหน่ึงใน
การประเมินผลการเรียนการสอน
ของนิสิต

PR2600062100036 10/12/2561

หนา้ 135



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1363 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือวัสดุใช้ในโครงการ''
ธนาคารจิตอาสา''

        1,883.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ด รีเทล จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ด รีเทล จ ากัด เพ่ือให้นิสิตได้เพ่ิมพูนประสบการณ์ 
เก่ียวกับการบริหารจัดการโครงการ 
และน าผลส าเร็จของการบริหาร
โครงการจะน ามาเป็นส่วนหน่ึงใน
การประเมินผลการเรียนการสอน
ของนิสิต

PR2600062100036 10/12/2561

1364 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 2,000.00         2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะใน
การจัดการและการด าเนินงาน
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ท้ังน้ัยัง
มีการสอนเชิงปฏิบัติในห้องเรียน

PR2600062100049 10/12/2561

1365 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะใน
การจัดการและการด าเนินงาน
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ท้ังน้ัยัง
มีการสอนเชิงปฏิบัติในห้องเรียน

PR2600062100045 10/12/2561

1366 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะใน
การจัดการและการด าเนินงาน
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ท้ังน้ัยัง
มีการสอนเชิงปฏิบัติในห้องเรียน

PR2600062100046 10/12/2561

1367 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 3,000.00         2,866.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะใน
การจัดการและการด าเนินงาน
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ท้ังน้ัยัง
มีการสอนเชิงปฏิบัติในห้องเรียน

PR2600062100047 10/12/2561

1368 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 3,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะใน
การจัดการและการด าเนินงาน
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ท้ังน้ัยัง
มีการสอนเชิงปฏิบัติในห้องเรียน

PR2600062100048 10/12/2561

หนา้ 136



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1369 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ

7,500.00         6,751.75 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาย เอส เอ เอ็น
จิเนียร่ิงซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาย เอส เอ เอ็นจิ
เนียร่ิงซัพพลาย

ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
เคร่ืองปรับอากาศช ารุด ไม่เย็นและ
น้ าหยด จึงได้แจ้งช่างเข้าด าเนินการ
ซ่อมแซม

PR2600062100054 16/10/2561

1370 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 48,000.00       48,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียนการ
สอนในรายวิชาของนิสิตวิทยาลัย
นานาชาติและเสนอแนะหนังสือเพ่ือ
ใช้บริการค้นคว้าในห้องสมุด

PR2600062100051 29/10/2561

1371 ขอความเห็นชอบในการจัดหาอะไหล่ส าหรับ
เคร่ืองปรับอากาศอาคารหอพักนิสิต

238,904.25      238,904.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

จัดเตรีบมอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ
ส าหรับหอพัก เพ่ือส ารองไว้ซ่อมแซม

PO2600062100018 17/10/2561

1372 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างตรวจเช็ค ครุภัณฑ์ป๊ัมน้ า
เน่ืองจากน้ าไหลช้าผิดปกติ

7,500.00         7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพักว่า
น้ าประปาท่ีอาคารหอพักหญิงไหล
ช้ามากผิดปกติ  จึงได้แจ้งช่างเข้ามา
ตรวจเช็ค และซ่อมแซม

PR2600062100077 20/10/2561

1373 ขอความเห็นชอบจัดจ้างเดินสาย lan และซ่อมแซม
สายโทรศัพท์ และไฟสปอร์ไลท์

54,805.00       54,805.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีหอพักว่า
สายสัญญาณโทรศัพท์เสีย และ ไฟ
สปอร์ตไลท์ไม่ส่องสนามบาส จึงได้
แจ้งช่างซ่อม  และเดินสาย lan 
ปล๊ักไฟ ในจุดท่ีวางเคร่ืองถ่าย
เอกสาร บริเวณช้ัน 1 และช้ัน 3

PR2600062100072 22/10/2561

1374 ขอความเห็นชอบในการจัดหากระดาษถ่ายเอกสาร 26,001.00       26,001.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

จัดเตรียมส าหรับเบิกใช้ในส านักงาน PR2600062100071 22/10/2561

หนา้ 137



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1375 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าจืด 10,000.00         8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสุมิตร  ล าดวน นายสุมิตร  ล าดวน ได้รับแจ้งจากการประปาส่วน
ภูมิภาคว่า ท่อประปาแตกฉุกเฉิน  จึง
ได้ส ารองน้ าจืดไว้ใช้ในอาคารหอพัก 
เน่ืองจากพบว่าการไหลของ
น้ าประปาไหลช้ามากเกรงว่าช่วง
วันหยุด จะไม่มีน้ าใช้ในอาคารหอพัก

PR2600062100075 20/10/2561

1376 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุเพ่ือส ารองไว้เปล่ียน
ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด

16,665.00       16,665.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากผู้พักอาศัยและ
เจ้าหน้าท่ีว่า พบครุภัณฑ์ช ารุด
จ านวนมากจึงได้แจ้ง ช่างเข้า
ด าเนินการซ่อมแซม  และขอย้าย
เฟอร์นิเจอร์ในห้องออกเน่ืองจาก
ห้องอยู่ระหว่างการซ่อม  และติดต้ัง
กลอนประตูมุ้งลวด

PR2600062100074 22/10/2561

1377 ขอความเห็นชอบในการจัดหมึกเคร่ืองพิมพ์และจัดจ้าง
ซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์

13,910.00       13,910.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค จัดเตรียมหมึกเคร่ืองพิมพ์ไว้ใช้ใน
งานส านักงานและซ่อมแซม
เคร่ืองพิมพ์ เป็นการบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์  เน่ืองจากช ารุด

PR2600062100073 24/10/2561

1378 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศอาคารหอพักนิสิต

20,276.50       20,276.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาย เอส เอ เอ็น
จิเนียร่ิงซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาย เอส เอ เอ็นจิ
เนียร่ิงซัพพลาย

ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
เคร่ืองปรับอากาศช ารุด ไม่เย็นและ
น้ าหยด จึงได้แจ้งช่างเข้าด าเนินการ
ซ่อมแซม

PR2600062100084 26/10/2561

1379 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์หอพัก
นิสิต

17,350.00       17,350.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากผู้พักอาศัยและ
เจ้าหน้าท่ีว่า พบครุภัณฑ์ช ารุด
จ านวนมากจึงได้แจ้ง ช่างเข้า
ด าเนินการซ่อมแซม  และขอย้าย
เฟอร์นิเจอร์ในห้องออกเน่ืองจาก
ห้องอยู่ระหว่างการซ่อม  และติดต้ัง
กลอนประตูมุ้งลวด

PR2600062100085 16/10/2561

หนา้ 138



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1380 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 2,500.00         1,012.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ด รีเทล จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลฟู๊ด รีเทล จ ากัด จัดโครงการประกอบอาหารรัสเซีย
ประกอบรายวิชา 95116257 
Russian for Everyday Use ภาค
ต้น เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมของรัสเซีย 
เช่นการ ประกอบอาหารต่าง ๆ 
เรียนรู้การใช้ภาษารัสเซียส าหรับ
การประกอบอาหาร

PR2600062100081 22/10/2561

1381 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 2,000.00         2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) โครงการสืบสานความเป็นไทย"การ
ท าขนมไทย" เพ่ือให้นิสิตเกิดความรู้
และความเข้าใจความเป็นไทยจาก
การท าขนมไทย และนิสิตสามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับการประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต

PR2600062100083 22/10/2561

1382 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 2,000.00         2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) โครงการสืบสานความเป็นไทย"การ
ท าขนมไทย" เพ่ือให้นิสิตเกิดความรู้
และความเข้าใจความเป็นไทยจาก
การท าขนมไทย และนิสิตสามารถน า
ความรู้ท่ีได้รับการประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต

PR2600062100082 22/10/2561

1383 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 7,490.00         7,490.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาย เอส เอ เอ็น
จิเนียร่ิงซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาย เอส เอ เอ็นจิ
เนียร่ิงซัพพลาย

จัดเตรียมเพ่ือส ารองไว้เปล่ียน
ทดแทนของเดิมท่ีช ารุดท่ีอาคาร
หอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ

PR2600062100093 26/10/2561

1384 ขอความเห็นชอบในการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ส าหรับงานห้องสมุด

53,000.00       53,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด PR2600062100091 26/10/2561
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1385 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างปรับพ้ืนท่ี ด้านหลัง
ร้านค้าอาคารหอพักนิสิตวิทยาลัย

4,300.00         4,300.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากผู้พักอาศัยและ
เจ้าหน้าท่ีว่า พบครุภัณฑ์ช ารุด
จ านวนมากจึงได้แจ้ง ช่างเข้า
ด าเนินการซ่อมแซม  และขอย้าย
เฟอร์นิเจอร์ในห้องออกเน่ืองจาก
ห้องอยู่ระหว่างการซ่อม  และติดต้ัง
กลอนประตูมุ้งลวด

PR2600062100092 29/10/2561

1386 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 6,000.00         5,262.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) วัสดุใช้ในโครงการ PR2600062100094 27/10/2561

1387 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 2,500.00         1,518.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) วัสดุใช้ในโครงการ PR2600062100096 29/10/2561

1388 ขอความเห็นชอบในการจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
ภายนอก (External Storage)

8,000.00         8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

จัดเตรียมจัดเก็บข้อมูลจ านวนมาก
เช่น ส่ือการสอน แนวการปฏิบัติ 
หรืออ่ืนๆ ส าหรับงานวิชาการ หรือ
การประชาสัมพันธ์วิทยาลัย ส าหรับ
การประชาสัมพันธ์หรือ อ่ืน ๆ ซ่ึง
สามารถพกพาได้

PR2600062100095 29/10/2561

1389 ขอความเห็นชอบในาการจัดหาวัสดุในโครงการเส้นใย
แปรรูปจากขวดพลาสติกและการส่งเสริมผ้าท้องถ่ิน 
(Plasbric)

1,000.00         1,100.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรศยา วัฒนากลาง นายภัทรศยา วัฒนากลาง วัสดุใช้ในโครงการ PR2600062100100 30/10/2561

1390 ขอความเห็นชอบในาการจัดหาวัสดุในโครงการเส้นใย
แปรรูปจากขวดพลาสติกและการส่งเสริมผ้าท้องถ่ิน 
(Plasbric)

4,000.00         3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรศยา วัฒนากลาง นายภัทรศยา วัฒนากลาง วัสดุใช้ในโครงการ PR2600062100099 30/10/2561

1391 ขอความเห็นชอบในาการจัดหาวัสดุในโครงการเส้นใย
แปรรูปจากขวดพลาสติกและการส่งเสริมผ้าท้องถ่ิน 
(Plasbric)

2,000.00         1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Infinity Copy Print ร้าน Infinity Copy Print วัสดุใช้ในโครงการ PR2600062100098 30/10/2561

1392 ขอความเห็นชอบในาการจัดหาวัสดุในโครงการเส้นใย
แปรรูปจากขวดพลาสติกและการส่งเสริมผ้าท้องถ่ิน 
(Plasbric)

          900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิต สแตช่ันเนอร่ี บริษัท บัณฑิต สแตช่ันเนอร่ี วัสดุใช้ในโครงการ PR2600062100098 30/10/2561
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