
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 ขออนุมัติจัดซ้ือครุภัณฑ์ 1 รายการ 11,990.00 11,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206062110006 1/11/2561

2 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก 9 ชุด 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง เซเว่นเซนท์ เบเกอร่ีมาร์ท/ไทยสยาม
ดิจิตอล(หนองมน)/ร้านมารดา

เซเว่นเซนท์ เบเกอร่ีมาร์ท/ไทยสยาม
ดิจิตอล(หนองมน)/ร้านมารดา

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206062110067 8/11/2561

3 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์แผ่นพับและโปสเตอร์ 2 รายการ 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮ่โกะ เพรส จ ากัด บริษัท โฮ่โกะ เพรส จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206062110068 8/11/2561

4 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้าย 2 รายการ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.พี.ไซน์เมกเกอร์ โดย นาย
คุณากร ชนะพลชัย

ร้าน พี.พี.ไซน์เมกเกอร์ โดย นายคุณากร
 ชนะพลชัย

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206062110069 8/11/2561

5 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 13 รายการ 3,325.71 3,325.71 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206062110074 9/11/2561

6 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึกส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 1 
งาน

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธนากรพาณิชย์ ร้านธนากรพาณิชย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206062110072 9/11/2561

7 ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง 3 อัน 440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงศ์ นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงศ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206062110083 9/11/2561

8 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองป้ัมลม PUMA โรตาร่ี 3HP 
2POLE 220V  1 หุน จ านวน 1 เคร่ือง

3,330.00 3,330.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206062110081 9/11/2561

9 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 1 เคร่ือง 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206062110080 9/11/2561

10 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาท าความสะอาดกลุ่มอาคารศูนย์
กิจกรรมนิสิต หอพักนิสิต 14 และ 15 และบริเวณ
โดยรอบกลุ่มอาคาร  จ านวน 10 เดือน

683,904.00 683,904.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ คลีน 
เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ คลีน 
เซอร์วิส

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0206062110013 26/11/2561

11 ขออนุมัติซ้ือกระเช้าผลไม้ของท่ีระลึก จ านวน 1 กระเช้า 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206062110288 28/11/2561

12 ขออนุมัติจ้างท าความสะอาด ต้ังแต่วันท่ี 1 เดือนพย.
2561 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562

3,630,132.00 3,630,132.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไฮคลาส 
อินเตอร์เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไฮคลาส 
อินเตอร์เซอร์วิส จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0208062100017 1/11/2561

13 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
เอกสารแบบประเมิน รวมรูปเล่ม

805.00 805.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208062100022 1/11/2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

หนา้ 1



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

14 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร โครงการเทาทองคืนถ่ิน 117.00 117.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปาย ร้านปาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208062110003 1/11/2561

15 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก ใช้ในโครงการเทาทองคืนถ่ิน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนภาพร คณานุทรัพย์กุล นางนภาพร คณานุทรัพย์กุล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208062110002 1/11/2561

16 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศ 680.00 680.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ ,ร้านสุขสวัสดี ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ ,ร้านสุขสวัสดี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208062110001 1/11/2561

17 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในโครงการกีฬาสาน
สัมพันธ์๓คณะ

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีโอสปอร์ต ,ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ ,
แบตมินตันแปดร้ิว ,ร้าน ๒๐ บาท

ร้านพีโอสปอร์ต ,ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ ,
แบตมินตันแปดร้ิว ,ร้าน ๒๐ บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208062110005 2/11/2561

18 เช่าชุดเคร่ืองเสียง โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ๓ คณะ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเจนณรงค์ ศรีประสม นายเจนณรงค์ ศรีประสม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208062110007 2/11/2561

19 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ๓ 
คณะ

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหนอนอ้วน ร้านหนอนอ้วน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208062110006 7/11/2561

20 จ้างเหมาตัดหญ้าภายในมหาวิทยาลัยและด้านหน้า
มหาวิทยาลัย

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สุธารัตน์ ทัยอุบล น.ส. สุธารัตน์ ทัยอุบล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208062110026 12/11/2561

21 ค่าถ่ายเอกสารเพ่ือใช้ในโครงการวิทย์-ศิลป์สักการะ 680.00 680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208062110033 14/11/2561

22 จ้างท าความสะอาดสระว่ายน้ า ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี ต้ังแต่วันท่ี1ต.ค.2561ถึงวันท่ี30 ก.ย. 
2562

192,000.00 192,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมะลิวัลย์ เสง่ียมโพธ์ิ นางมะลิวัลย์ เสง่ียมโพธ์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0208062110005 18/11/2561

23 จ้างส าเนาเอกสารจ านวน2 เคร่ืองต้ังแต่วันท่ี1ต.ค.2561
ถึงวันท่ี30ก.ย.2562

198,000.00 198,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0208062110016 18/11/2561

หนา้ 2



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

24 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารติดต้ังณ.ห้องงานแผนและ
ทรัพย์สินต้ังแต่วันท่ี1ต.ค2561ถึงวันท่ี30ก.ย.2562

44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเจกท์ แพลน จ ากัด บริษัท โปรเจกท์ แพลน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0208062110008 18/11/2561

25 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน5เคร่ืองใช้งานห้อง
บรรยายS310 S410S411 S407 และ S509อาคาร100
ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ต้ังแต่วันท่ี1ต.ค.2561ถึงวันท่ี
30ก.ย2562

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 จ ากัด บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0208062110012 18/11/2561

26 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน5เคร่ืองใช้งานห้อง
บรรยายS208S304S305S505และS506อาคาร 100ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์ต้ังแต่วันท่ี1ต.ค.2561ถึงวันท่ี30
ก.ย2562

63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 จ ากัด บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0208062110013 18/11/2561

27 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน2เคร่ืองใช้งานห้องการเงิน
และพัสดุต้ังแต่วันท่ี1ต.ค.2561ถึงวันท่ี30ก.ย.2562

25,200.00 25,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 จ ากัด บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0208062110010 18/11/2561

28 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน1เคร่ืองใช้งานหน่วยซ่อม
บ ารุงต้ังแต่วันท่ี1ต.ค.2561ถึงวันท่ี30ก.ย.2562

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 จ ากัด บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0208062110014 18/11/2561

29 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน1 เคร่ืองใช้งานห้องงาน
อาคารสถานท่ีต้ังแต่วันท่ี1ต.ค.2561ถึงวันท่ี30ก.ย2562

12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 จ ากัด บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0208062110009 18/11/2561

30 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน1 เคร่ืองใช้งานการ
เจ้าหน้าท่ีต้ังแต่วันท่ี1ต.ค.2561ถึงวันท่ี30ก.ย.2562

12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 จ ากัด บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0208062110015 18/11/2561

31 เช่าคอมพิวเตอร์จ านวน5เคร่ืองใช้งานห้องการเงินและ
พัสดุต้ังแต่วันท่ี1ต.ค.2561ถึงวันท่ี30ก.ย.2562

63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 จ ากัด บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0208062110011 18/11/2561

32 จ้างเหมาท าความสะอาดห้องพักและชุดเคร่ืองนอน
อาคารเสนาะอูนากูล3ข้ัน12ห้อง6ต้ังแต่วันท่ี1ต.ค.2561
ถึงวันท่ี30ก.ย.2562

54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอรชร รถจนาพล นางสาวอรชร รถจนาพล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0208062110007 18/11/2561

หนา้ 3



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

33 ค่าจ้างเหมารักษาดูแอาคารสถานท่ีและปรับปรุงภูมิทัศน์
ต้ังแต่วันท่ี1ต.ค.61ถึงวันท่ี30ก.ย.2562

192,000.00 192,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชขจร เปรมชนม์ นายเดชขจร เปรมชนม์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0208062110006 18/11/2561

34 จ้างบ ารุงรักษาลิฟต์โดยสารประจ าอาคารท่ีพักบุคลากร
(แบบไม่รวมอะไหล่)ต้ังแต่วันท่ี1ต.ค.2561ถึงวันท่ี30ก.ย.
2562

53,072.00 53,072.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช เทคโนเซอร์วิส จ ากัด บริษัท ริช เทคโนเซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0208062110004 18/11/2561

35 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเคร่ืองส ารองไฟ หมายเลข
ครุภัณฑ์7440-010-0001-5/47ต้ังแต่วันท่ี 1ต.ค.2561 
ถึงวันท่ี 30 ก.ย.2562

29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิคทรอน ยู.พี.เอส. (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

บริษัท วิคทรอน ยู.พี.เอส. (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0208062110018 22/11/2561

36 ค่าจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ(วันท่ี27พ.ย.
2561)

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208062110069 23/11/2561

37 ขอซ้ือกระดาษการ์ดสีA๔ ๑๒๐ แกรม สีฟ้า จ านวน ๖ 
ห่อและซ้ือกระดาษการ์ดสีA๔ ๑๒๐ แกรม สีเขียว 
จ านวน ๕ ห่อ

1,180.00 1,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208062110072 24/11/2561

38 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองเปล่ียนอะไหล่และ
ตรวจเช็ครถยนต์หมายเลขทะเบียน40-0229จบ.
(รายละเอียดดังแนบ)

38,256.78 38,256.78 เฉพาะเจาะจง บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป(ประเทศไทย) จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208062110071 24/11/2561

39 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการแนะแนว
การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
ประจ าปีการศึกษา 2562

250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพา เพ็งสา นางสาวยุพา เพ็งสา คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209062110007 7/11/2018

40 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการแนะแนว
การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
ประจ าปีการศึกษา 2562

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209062110010 8/11/2018

41 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจากเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร

4,195.30 4,195.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062110021 13/11/2018

42 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209062110020 13/11/2018

43 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปะยางรถไถ 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง อู่สามพ่ีน้องการยาง อู่สามพ่ีน้องการยาง บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062110022 13/11/2018

หนา้ 4



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

44 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่ายาก าจัดแมลง จ านวน 10 
กระป๋อง

1,250.00 1,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209062110037 22/11/2018

45 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าซ่อมแซมรถบัส  หมายเลข
ทะเบียน 40-0520 ชบ

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ไทยสง่ากลการ ไทยสง่ากลการ คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209062110041 22/11/2018

46 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้อง
ประชุมศานตย์ นาคสุขศรี

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจรัญ วายลม นายจรัญ วายลม บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062110040 22/11/2018

47 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเก็บขยะมูลฝอย 
ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ.2561

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานเทศบาลต าบลวัฒนานคร ส านักงานเทศบาลต าบลวัฒนานคร ราคาต่ าสุด PR0209062110038 22/11/2018

48 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209062110042 27/11/2018

49 จัดซ้ือวัสดุในโครงการวันชาวหอพัก ประจ าปีการศึกษา 
2561

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ. ประภัสสร ร้าน ศ. ประภัสสร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062110002 1/11/2561

50 จ้างจัดท าป้ายไวนิล โครงการวันชาวหอพัก ประจ าปี
การศึกษา 2561

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ร้านตะวันออกสต๊ิกเกอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062110001 1/11/2561

51 จ้างซ่อมแซมประตูบานสวิง หอพักเทา-ทอง 2 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเทิดศักด์ิ  รัศมี นายเทิดศักด์ิ  รัศมี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062110004 5/11/2561

52 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,109.08 7,109.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกมาท จ ากัด บริษัท โกมาท จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062110012 7/11/2561

53 จ้างบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ โครงการหอพักเทา-
ทอง

497,871.00 497,871.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218062110001 8/11/2561

54 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,411.69 5,411.69 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062110020 19/11/2561

55 ซ้ือวัสดุ 18,800.00 18,800.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218062110002 20/11/2561

หนา้ 5



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

56 จ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม 3,557.00 3,557.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062110019 19/11/2561

57 ซ้ือวัสดุ จ านวน 10 ชนิด 32,450.00 32,450.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218062110004 26/11/2561

58 จ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม 3,075.00 3,075.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062110025 23/11/2561

59 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 4 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062110029 26/11/2561

60 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพักเทา-ทอง 3 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218062110005 27/11/2561

61 จ้างซ่อมแซมป๊ัมสูบน้ า หอพัก 50 ปี เทา-ทอง อาคาร A 14,508.00 14,508.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218062110006 27/11/2561

62 จัดซ้ือของท่ีระลึก 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206062110034 5/11/2561

63 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (โครงการดูงาน ณ 
บริษัท ทรูคอร์ปเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) วันท่ี 12 พ.ย. 
2561)

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณา ทรัพย์เจริญ แทรเวล 
จ ากัด  ราคาเสนอ 24,000 บาท

บริษัท วรรณา ทรัพย์เจริญ แทรเวล 
จ ากัด ราคาจ้าง 24,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062110001 6/11/2561

64 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก(เบญจรงค์) โครงการศึกษาดู
งาน สาขาการบริหารท้องถ่ิน ณ บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน
 จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วันท่ี 12 พ.ย. 2561

780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคา
เสนอ 780 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคา
ซ้ือ 280 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110008 6/11/2561

65 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก (เบญจรงค์) โครงการศึกษาดู
งาน ณ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วันท่ี
 13 พ.ย. 2561

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

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคา
ซ้ือ 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110017 7/11/2561

หนา้ 6



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

66 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการศึกษาดู
งาน ณ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วันท่ี
 13 พ.ย. 2561

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณา ทรัพย์เจริญ แทรเวล 
จ ากัด ราคาเสนอ 36,000 บาท

บริษัท วรรณา ทรัพย์เจริญ แทรเวล 
จ ากัด ราคาจ้าง 36,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062110002 7/11/2561

67 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก (เบญจรงค์โถช้ัน 4 น้ิว ลาย
เต็ม) โครงการเสวนาทางวิชาการเร่ืองน้องชวนพ่ีคุย:
อนาคตประเทศท่ีคนรุ่นใหม่อยากเห็น ณ ห้องประชุม 
202 หอประชุมธ ารงบัวศรี วันท่ี 12 พ.ย. 2561

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคา
เสนอ 720 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคา
ซ้ือ 720 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110036 8/11/2561

68 ขออนุมัติจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 3x1 ม. 
โครงการเสวนาทางวิชาการเร่ืองน้องชวนพ่ีคุย:อนาคต
ประเทศไทยท่ีคนรุ่นใหม่อยากเห็น ณ ห้องประชุม 202 
หอประชุมธ ารงบัวศรี วันท่ี 12 พ.ย. 2561

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทินภัทร  ปัญจมหาลาภ ราคาเสนอ
 1,000 บาท

นายทินภัทร  ปัญจมหาลาภราคาจ้าง 
1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110039 8/11/2561

69 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือการปฏิวัติอุตสาหกรรม คร้ังท่ี 4 
เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชาการประเมิน
สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

2,646.00 2,646.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ราคาเสนอ 2,046 บาท

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ราคาซ้ือ 2,646 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110058 9/11/2561

70 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา เคร่ืองปรับอากาศ รถ
กระบะ ย่ีห้อ MITSUBISHI ทะเบียน ขฉ 1404 ชลบุรี

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพชรฟิล์ม แอนด์ ซาวด์  ราคา
เสนอ 10,000 บาท

ร้าน เพชรฟิล์ม แอนด์ ซาวด์ราคาจ้าง 
10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062110003 12/11/2561

71 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษา เปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ือง (รถยนต์ย่ีห้อ ISUZU รุ่น MU-X ทะเบียน 
งข  7652 ชลบุรี)

3,178.97 3,178.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี อีซูซุเซลล์ จ ากัด ราคา
เสนอ 3,178.97 บาท

บริษัท ชลบุรี อีซูซุเซลล์ จ ากัด             
              ราคาจ้าง 3,178.97 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110063 13/11/2561

72 ขออนุมัติจ้างท าตรายาง ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ราคาเสนอ 240 
บาท

ร้านแสนสุขกราฟฟิค ราคาจ้าง 240 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110076 19/11/2561

73 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก (โครงการศึกษาดูงานของ 
Ministry of Home Affairs Republic of Indonesia 
ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันท่ี 21 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561)

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคา
เสนอ 720 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคา
ซ้ือ 720 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110080 20/11/2561

หนา้ 7



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

74 ขออนุมัติจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 
(โครงการศึกษาดูงานประกอบรายวิชา 675418 ณ กอง
บังคับการต ารวจจราจร วันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2561)

15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณา ทรัพย์เจริญ แทรเวล 
จ ากัด ราคาเสนอ 15,500 บาท

บริษัท วรรณา ทรัพย์เจริญ แทรเวล 
จ ากัด ราคาจ้าง 15,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062110004 21/11/2561

75 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก (เบญจรงค์) โครงการศึกษาดู
งานประกอบรายวิชา 675418 ณ กองบังคับการต ารวจ
จราจร วันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคา
เสนอ 720 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคา
ซ้ือ 720 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110081 21/11/2561

76 ขออนุมัติจัดจ้างค่าถ่ายเอกสาร A4 ประจ าเดือนธันวาคม
 พ.ศ. 2561

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

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคาจ้าง 
20,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062110005 26/11/2561

77 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ากล่ัน 1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน D.D. แบตเตอร่ี ราคาเสนอ 1,080
 บาท

ร้าน D.D. แบตเตอร่ี ราคาซ้ือ 1,080 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110095 26/11/2561

78 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืมของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ ราคาเสนอ 2,800 บาท ร้านสุภรณ์ทิพย์ ราคาซ้ือ 2,800 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110092 26/11/2561

79 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา  แก้วแหวน ราคาเสนอ 
9,000 บาท

นายบูรพา  แก้วแหวน ราคาจ้าง 9,000 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110099 26/11/2561

80 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (ดีเซล) ส าหรับใช้ในห้อง
เคร่ืองสูบน้ าดับเพลิง (Fire pump) และเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าส ารอง(Generator)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ราคา
เสนอ 5,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ราคาซ้ือ
 5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110093 26/11/2561

81 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์
 ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ       ราคา
เสนอ 9,000 บาท

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ ราคาจ้าง 9,000
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110096 26/11/2561

82 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ  ราคาเสนอ
 8,000 บาท

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคาจ้าง 
8,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110097 26/11/2561

หนา้ 8



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

83 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษชาร์ทสี (ใช้ในโครงการอภิปราย
ผลการฝึกงานและนิทรรศการสหกิจศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 ในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง
 402 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคา
เสนอ 800 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคา
ซ้ือ 800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110100 27/11/2561

84 ขออนุมัติจ้างบริการตรวจเช็คตู้สาขาโทรศัพท์ 
(หมายเลขครุภัณฑ์ 580104701000001)

535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เสียงทอง อีเล็คทริค จ ากัด ราคา
เสนอ 535 บาท

บริษัท เสียงทอง อีเล็คทริค จ ากัด ราคา
จ้าง 535 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110103 28/11/2561

85 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาดคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

8,801.21 8,801.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา
เสนอ 8,801.21 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาซ้ือ
 8,801.21 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110104 28/11/2561

86 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมป้ายช่ือและตัวอักษร ของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ  ราคาเสนอ 
6,400 บาท

นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ  ราคาจ้าง 
6,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110107 30/11/2561

87 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206062110036 5/11/2561

88 ขอความเห็นชอบเสนอจัดจ้างล้างท าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศ

2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206062110264 26/11/2561

89 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 25,860.00 25,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด PR0206062110205 18/11/2561

90 ขอความเห็นชอบจัดจ้างและขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรวิวรรณ  วาจิตรดล นางรวิวรรณ  วาจิตรดล PR0206062110150 14/11/2561

91 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ือง
ส ารองกระแสไฟฟ้า

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด PR0206062110148 14/11/2561

92 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ 13,990.00 13,990.00 เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปร เซ็นเตอร์ จก. บ.โฮมโปร เซ็นเตอร์ จก. PR0206062110204 17/11/2561

93 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ี
ระลึก

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR0206062110210 20/11/2561

94 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติซ้ือเคร่ือง
โทรศัพท์ไร้สาย

2,031.93 2,031.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) PR0206062110242 23/11/2561

หนา้ 9



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

95 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (โครงการดูงาน ณ 
บริษัท ทรูคอร์ปเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) วันท่ี 12 พ.ย. 
2561)

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณา ทรัพย์เจริญ แทรเวล 
จ ากัด ราคาเสนอ 24,000 บาท

บริษัท วรรณา ทรัพย์เจริญ แทรเวล 
จ ากัด ราคาจ้าง 24,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062110001 6/11/2561

96 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก(เบญจรงค์) โครงการศึกษาดู
งาน สาขาการบริหารท้องถ่ิน ณ บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน
 จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วันท่ี 12 พ.ย. 2561

780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคา
เสนอ 780 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคา
ซ้ือ 280 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110008 6/11/2561

97 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก (เบญจรงค์) โครงการศึกษาดู
งาน ณ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วันท่ี
 13 พ.ย. 2561

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

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคา
ซ้ือ 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110017 7/11/2561

98 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ โครงการศึกษาดู
งาน ณ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย วันท่ี
 13 พ.ย. 2561

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณา ทรัพย์เจริญ แทรเวล 
จ ากัด ราคาเสนอ 36,000 บาท

บริษัท วรรณา ทรัพย์เจริญ แทรเวล 
จ ากัด ราคาจ้าง 36,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062110002 7/11/2561

99 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก (เบญจรงค์โถช้ัน 4 น้ิว ลาย
เต็ม) โครงการเสวนาทางวิชาการเร่ืองน้องชวนพ่ีคุย:
อนาคตประเทศท่ีคนรุ่นใหม่อยากเห็น ณ ห้องประชุม 
202 หอประชุมธ ารงบัวศรี วันท่ี 12 พ.ย. 2561

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคา
เสนอ 720 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคา
ซ้ือ 720 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110036 8/11/2561

100 ขออนุมัติจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 3x1 ม. 
โครงการเสวนาทางวิชาการเร่ืองน้องชวนพ่ีคุย:อนาคต
ประเทศไทยท่ีคนรุ่นใหม่อยากเห็น ณ ห้องประชุม 202 
หอประชุมธ ารงบัวศรี วันท่ี 12 พ.ย. 2561

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทินภัทร  ปัญจมหาลาภ ราคาเสนอ
 1,000 บาท

นายทินภัทร  ปัญจมหาลาภราคาจ้าง 
1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110039 8/11/2561

101 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือการปฏิวัติอุตสาหกรรม คร้ังท่ี 4 
เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชาการประเมิน
สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

2,646.00 2,646.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
                  ราคาเสนอ 2,046 บาท

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
           ราคาซ้ือ 2,646 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110058 9/11/2561

102 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา เคร่ืองปรับอากาศ รถ
กระบะ ย่ีห้อ MITSUBISHI ทะเบียน ขฉ 1404 ชลบุรี

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพชรฟิล์ม แอนด์ ซาวด์  ราคา
เสนอ 10,000 บาท

ร้าน เพชรฟิล์ม แอนด์ ซาวด์ราคาจ้าง 
10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062110003 12/11/2561

หนา้ 10



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

103 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษา เปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ือง (รถยนต์ย่ีห้อ ISUZU รุ่น MU-X ทะเบียน 
งข  7652 ชลบุรี)

3,178.97 3,178.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี อีซูซุเซลล์ จ ากัด ราคา
เสนอ 3,178.97 บาท

บริษัท ชลบุรี อีซูซุเซลล์ จ ากัด             
              ราคาจ้าง 3,178.97 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110063 13/11/2561

104 ขออนุมัติจ้างท าตรายาง ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ราคาเสนอ 240 
บาท

ร้านแสนสุขกราฟฟิค ราคาจ้าง 240 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110076 19/11/2561

105 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก (โครงการศึกษาดูงานของ 
Ministry of Home Affairs Republic of Indonesia 
ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ วันท่ี 21 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561)

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา  ราคา
เสนอ 720 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา  ราคา
ซ้ือ 720 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110080 20/11/2561

106 ขออนุมัติจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ 
(โครงการศึกษาดูงานประกอบรายวิชา 675418 ณ กอง
บังคับการต ารวจจราจร วันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2561)

15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วรรณา ทรัพย์เจริญ แทรเวล 
จ ากัด ราคาเสนอ 15,500 บาท

บริษัท วรรณา ทรัพย์เจริญ แทรเวล 
จ ากัด ราคาจ้าง 15,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062110004 21/11/2561

107 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก (เบญจรงค์) โครงการศึกษาดู
งานประกอบรายวิชา 675418 ณ กองบังคับการต ารวจ
จราจร วันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา  ราคา
เสนอ 720 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคา
ซ้ือ 720 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110081 21/11/2561

108 ขออนุมัติจัดจ้างค่าถ่ายเอกสาร A4 ประจ าเดือนธันวาคม
 พ.ศ. 2561

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

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคาจ้าง 
20,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062110005 26/11/2561

109 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ากล่ัน 1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน D.D. แบตเตอร่ี ราคาเสนอ 1,080
 บาท

ร้าน D.D. แบตเตอร่ี  ราคาซ้ือ 1,080 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110095 26/11/2561

110 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืมของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ ราคาเสนอ 2,800 บาท ร้านสุภรณ์ทิพย์ ราคาซ้ือ 2,800 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110092 26/11/2561

111 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา  แก้วแหวน  ราคาเสนอ 
9,000 บาท

นายบูรพา  แก้วแหวน ราคาจ้าง 9,000 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110099 26/11/2561

หนา้ 11



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

112 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (ดีเซล) ส าหรับใช้ในห้อง
เคร่ืองสูบน้ าดับเพลิง (Fire pump) และเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าส ารอง(Generator)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง  ราคา
เสนอ 5,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ราคาซ้ือ
 5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110093 26/11/2561

113 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์
 ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ       ราคา
เสนอ 9,000 บาท

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ ราคาจ้าง 9,000
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110096 26/11/2561

114 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ  ราคาเสนอ
 8,000 บาท

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคาจ้าง 
8,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110097 26/11/2561

115 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษชาร์ทสี (ใช้ในโครงการอภิปราย
ผลการฝึกงานและนิทรรศการสหกิจศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 ในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง
 402 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด  ราคา
เสนอ 800 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคา
ซ้ือ 800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110100 27/11/2561

116 ขออนุมัติจ้างบริการตรวจเช็คตู้สาขาโทรศัพท์ 
(หมายเลขครุภัณฑ์ 580104701000001)

535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เสียงทอง อีเล็คทริค จ ากัด ราคา
เสนอ 535 บาท

บริษัท เสียงทอง อีเล็คทริค จ ากัด ราคา
จ้าง 535 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110103 28/11/2561

117 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาดคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

8,801.21 8,801.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)   ราคา
เสนอ 8,801.21 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)  ราคา
ซ้ือ 8,801.21 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110104 28/11/2561

118 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมป้ายช่ือและตัวอักษร ของ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ  ราคาเสนอ 
6,400 บาท

นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ  ราคาจ้าง 
6,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062110107 30/11/2561

119 เปล่ียนยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ของคณะฯ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยบางแสน ร้านน้อยบางแสน มีบริการท่ีดี PR0500062100060 1/11/2561

120 ขอซ้ือเก้าอ้ีส านักงานและโทรศัพท์ต้ังโต๊ะ 4,580.01 4,580.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) สินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาถูก PR0500062100075 1/11/2561

121 ขอซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 46,500.00 46,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์ วอเตอร์ฟิลเตอร์ จ ากัด บริษัท เบสท์ วอเตอร์ฟิลเตอร์ จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาถูก PO0500062110004 1/11/2561

122 ขอซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร 28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาถูก PO0500062110002 1/11/2561

หนา้ 12



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

123 ขอซ้ือโต๊ะท างานและโทรศัพท์ต้ังโต๊ะ 17,030.01 17,030.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) สินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาถูก PO0500062110001 1/11/2561

124 ขอซ้ือโทรศัพท์ไร้สาย 2,398.00 2,398.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) สินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาถูก PR0500062100077 1/11/2561

125 ขอซ่อมเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 1,433.80 1,433.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีบริการท่ีดี PR0500062100061 1/11/2561

126 ขอเช่ารถบัสปรับอากาศ 11,800.00 11,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ คิดดี นายโสภณ คิดดี มีการบริการท่ีดี PO0500062110005 1/11/2561

127 จ้างซ่อมเคร่ืองตัดสต๊ิกเกอร์ 9,740.00 9,740.00 เฉพาะเจาะจง จรูญ เซอร์วิส จรูญ เซอร์วิส มีบริการท่ีดี PR0500062100073 1/11/2561

128 จ้างท าตรายาง 510.00 510.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟิค แสนสุขกราฟฟิค มีบริการท่ีดี PR0500062100072 1/11/2561

129 จ้างปรับปรุงหน้าต่างห้องQS2-502 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีการบริการท่ีดี PO0500062110003 1/11/2561

130 จ้างเปล่ียนกระจก 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง ธีรพงศ์ การช่าง ธีรพงศ์ การช่าง มีบริการท่ีดี PR0500062100071 1/11/2561

131 ขอซ้ือล าโพง 55,640.00 55,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาถูก PO0500062110006 1/11/2561

132 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม A4 87,740.00 87,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาถูก PO0500062110007 7/11/2561

133 ซ้ือวัสดุเข้าสต๊อก 7,185.26 7,185.26 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาถูก PR0500062110024 5/11/2561

134 จ้างท าไวนิล 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ มีการบริการท่ีดี PR0500062110043 8/11/2561

135 จ้างซ่อมเคร่ือง LCD Projector 18,500.00 18,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุชัย อิเล็กทรอนิกส์ ร้านสุชัย อิเล็กทรอนิกส์ มีการบริการท่ีดี PO0500062110008 9/11/2561

136 ซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP 78A 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาถูก PR0500062110042 8/11/2561

137 ขอซ้ือสาย VGA ส าหรับใช้งานกับ Notebook และชุด
อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพและเสียง

38,199.00 38,199.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด มีสินค้าตรงกับความต้องการ PO0500062110010 22/11/2561

หนา้ 13



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

138 เช่ารถบัสปรับอากาศ 17,200.00 17,200.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ คิดดี นายโสภณ คิดดี มีการบริการท่ีดี PO0500062110009 14/11/2561

139 ซ่อมแอร์รถยนต์ 12 ท่ีน่ัง ทะเบียน (นง-4098 ชลบุรี) 8,050.00 8,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพชรฟิล์ม แอนด์ ซาวด์ ร้าน เพชรฟิล์ม แอนด์ ซาวด์ มีบริการท่ีดี PR0500062110050 12/11/2561

140 ขอซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4,675.00 4,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีบริการท่ีดี PR0500062110066 15/11/2561

141 ซ้ือกล่องพลาสติกอเนกประสงค์ ขนาดใหญ่ มีล้อแบบทึบ 2,094.00 2,094.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด สินค้าท่ีมีคุณภาพดี และราคาถูก PR0500062110070 20/11/2561

142 จ้างถ่ายเอกสารโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
นิสิต

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธชาดล ภัทรวิไลโชค นายธชาดล ภัทรวิไลโชค บริการท่ีดี PR0500062110076 23/11/2561

143 ขอจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณา จ านวน 5 รายการ 165,636.00 165,636.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด สินค้าท่ีมีคุณภาพดี และราคาถูก PO0500062110011 26/11/2561

144 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5 รายการ 3,860.00 3,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด สินค้าท่ีมีคุณภาพดี และราคาถูก PR0500062110058 27/11/2561

145 งานซ่อมแซมแก้ไขขาเก้าอ้ีห้องประชุม QS2-101 45,500.00 45,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวริทธ์ินันท์ ดีพร้อม นายวริทธ์ินันท์ ดีพร้อม มีการบริการ  ท่ีดี PO0500062120001 3/12/2561

146 ซ้ือสก๊อตเทปใสขนาด 1 น้ิว แกนใหญ่ 1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด สินค้าท่ีมีคุณภาพดี และราคาถูก PR0500062110093 29/11/2561

147 จ้างท าตรายาง 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค มีการผลิตช้ินงานท่ีได้มาตรฐาน
ตรงกับความต้องการ

PR0500062110092 29/11/2561

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

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
50,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110001 1/11/2561

149 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,849.00 3,849.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,849.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,849.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110003 1/11/2561

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

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,450.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110008 2/11/2561

151 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ิม 595.00 595.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 595.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 595.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110006 2/11/2561

152 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 3,390.02 3,390.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
3,390.02

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
3,390.02

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110007 2/11/2561

หนา้ 14



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

153 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 400.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 400.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110011 5/11/2561

154 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนแก๊ส 395.00 ร้านบางแสนแก๊ส 395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110027 6/11/2561

155 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,406.00 3,406.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,406.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,406.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110026 6/11/2561

156 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 345.00 345.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
345.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
345.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110029 7/11/2561

157 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 565.00 565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 565.00 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 565.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110028 7/11/2561

158 ขออนุมัติซ้ือชุดเคร่ืองนอน 15,999.92 15,999.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันธ์ทิพย์ ชลบุรี (1986) จ ากัด 
15,999.92

บริษัท พันธ์ทิพย์ ชลบุรี (1986) จ ากัด 
15,999.92

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110035 8/11/2561

159 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 2,000.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 2,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110037 8/11/2561

160 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 7,300.91 7,300.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
7,300.91

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
7,300.91

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110048 9/11/2561

161 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 490.00 490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 490.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 490.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110049 9/11/2561

162 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 14,500.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 14,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400062110001 13/11/2561

163 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 749.00 749.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 749.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง วิศวกรรม
 749.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110060 12/11/2561

164 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอารีย์ สุวรรณโณ 3,500.00 นางอารีย์ สุวรรณโณ 3,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110052 12/11/2561

165 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 3,983.00 3,983.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
3,983.00

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
3,983.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110055 12/11/2561

166 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าภาพถ่ายคณบดี พร้อม
กรอบรูป

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิมเมจ เอ็กซ์เพรส 500.00 ร้านอิมเมจ เอ็กซ์เพรส 500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110068 13/11/2561

167 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม ขนาด 0.6 ลิตร 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
960.00

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
960.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110067 13/11/2561

หนา้ 15



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

168 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,612.00 3,612.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,612.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,612.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110066 13/11/2561

169 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
600.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110065 13/11/2561

170 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง สุกัญญา จีนเมือง 1,000.00 สุกัญญา จีนเมือง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110064 13/11/2561

171 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
720.00

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
720.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110072 14/11/2561

172 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 525.00 525.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 
525.00

บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 
525.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110070 14/11/2561

173 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานท่ี 2,960.00 2,960.00 เฉพาะเจาะจง นางบรรณฑวรรณ แคชชาเนียน 
2,960.00

นางบรรณฑวรรณ แคชชาเนียน 2,960.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110071 14/11/2561

174 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารสี 793.00 793.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 793.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 793.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110080 15/11/2561

175 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110079 15/11/2561

176 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 1,000.00 ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110078 15/11/2561

177 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 963.00 963.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 963.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง วิศวกรรม
 963.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110081 16/11/2561

178 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
47,389.75

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
47,389.75

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110087 19/11/2561

179 ขออนุมัติซ้ือข้าวสาร 1,592.00 1,592.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด 
1,432.00

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด 
1,432.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110088 20/11/2561

180 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง นายนคร วรรัตน์ 3,800.00 นายนคร วรรัตน์ 3,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110090 20/11/2561

181 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 1,140.00 1,140.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินภา บุญสาย  1,140.00 นางสาวศิรินภา บุญสาย  1,140.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110089 20/11/2561

182 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,525.00 3,525.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,525.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,525.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110091 20/11/2561

หนา้ 16



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

183 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 27,640.00 27,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค 27,640.00 ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค 27,640.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110099 21/11/2561

184 ขออนุมัติจัดซ้ือกุญแจแขวนมาสเตอร์คีย์ 4,180.00 4,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
4,180.00

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
4,180.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110098 21/11/2561

185 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร 127.00 127.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 127.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 127.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110108 22/11/2561

186 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร 293.00 293.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสาร 45 สตางค์ 293.00 ร้านถ่ายเอกสาร 45 สตางค์ 293.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110107 22/11/2561

187 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสาร 248.00 248.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายคล่อง 248.00 ร้านถ่ายคล่อง 248.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110109 22/11/2561

188 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าป้ายไวนิล 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ตะวันออกสต๊ิกเกอร์ 500.00 ตะวันออกสต๊ิกเกอร์ 500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110105 22/11/2561

189 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าโปสเตอร์ 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายคล่อง 200.00 ร้านถ่ายคล่อง 200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110106 22/11/2561

190 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์จัดท าส่ือ 199.00 199.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 199.00 ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 199.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110110 22/11/2561

191 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์จัดท าส่ือ 189.00 189.00 เฉพาะเจาะจง บ้านจิปาถะ 189.00 บ้านจิปาถะ 189.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110114 23/11/2561

192 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์จัดท าส่ือ 531.00 531.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
531.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
531.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110116 23/11/2561

193 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์จัดท าส่ือ 2,804.00 2,804.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
2,804.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
2,804.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110115 23/11/2561

194 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง อัด
จารบี และซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น

4,071.35 4,071.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด
 4,071.35

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด 
4,071.35

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110121 26/11/2561

195 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ ารุงรักษารถบัสปรับอากาศ 45,113.34 45,113.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด
 45,113.34

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด 
45,113.34

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400062110002 26/11/2561

196 ขออนุมัติซ้ือหนังสือส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1,000.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110129 27/11/2561

197 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 565.00 565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 565.00 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 565.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110123 27/11/2561

หนา้ 17



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

198 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,601.00 3,601.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,601.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,601.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110128 27/11/2561

199 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 565.00 565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 565.00 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 565.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110130 27/11/2561

200 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 565.00 565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 565.00 บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 565.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110131 27/11/2561

201 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษารถยนต์ 2,581.50 2,581.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด 
2,581.50

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด 
2,581.50

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110141 28/11/2561

202 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 5,940.00 5,940.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐโภคิน 
5,940.00

นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐโภคิน 
5,940.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110145 29/11/2561

203 ขออนุมัติจ้างท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์พิมพ์ป้ายทีแม็กซ์-ดีไซน์ 1,070.00 ศูนย์พิมพ์ป้ายทีแม็กซ์-ดีไซน์ 1,070.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110144 29/11/2561

204 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 968.00 968.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช 
968.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช 968.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062110149 29/11/2561

205 ขออนุมัติจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110003 1/11/2018

206 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ
ชนิด 3 ตา

105,700.00 105,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รัชมอร์ พรีซิช่ัน จ ากัด บริษัท รัชมอร์ พรีซิช่ัน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110001 1/11/2018

207 ขอซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110012 1/11/2018

208 ขออนุมัติซ้ือรถเข็นสแตนเลส 3 ช้ัน 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยวิกตอร่ี เทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยวิกตอร่ี เทรดด้ิง ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110004 2/11/2018

209 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - เคร่ืองวัดแสง 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ.(มาบตาพุด) จ ากัด บริษัท เอส.เอ.(มาบตาพุด) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110003 1/11/2018

210 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท เอ็น เค แลบอราทอรี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110019 8/11/2018

211 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 40,884.70 40,884.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110021 8/11/2018

212 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 3,175.00 3,175.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110038 2/11/2018
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213 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 57,705.10 57,705.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110032 13/11/2018

214 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 20,533.30 20,533.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110014 7/11/2018

215 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 12,133.80 12,133.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยวิกตอร่ี เทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยวิกตอร่ี เทรดด้ิง ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110015 7/11/2018

216 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 3 รายการ 26,250.00 26,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110018 8/11/2018

217 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110026 9/11/2018

218 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองผลิตน้ าบริสุทธ์ิ 43,335.00 43,335.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110013 6/11/2018

219 ขอออนุมัติปรับปรุงห้อง C106 44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110016 7/11/2018

220 ซ้ือวัสดุ 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟร์ยู จ ากัด บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟร์ยู จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110005 5/11/2018

221 ค่าเชารถตู้ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110067 6/11/2018

222 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 3,556.68 3,556.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จ ากัด บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110065 6/11/2018

223 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110066 6/11/2018

224 ขออนุมัติซ้ือดิจิตอลออสซิลโลสโคป จ านวน 10 เคร่ือง 170,000.00 170,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ทรีโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท สยาม ทรีโอ กรุ๊ป จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110006 6/11/2018

225 วัสดุอ่ืนๆ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวินเพาเวอร์ซัพพพลาย ร้านวินเพาเวอร์ซัพพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110080 7/11/2018

226 ปรับปรุงช้ัน 1 อาคารสิรินธร 98,707.50 98,707.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็กซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด บริษัท เน็กซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110029 9/11/2018

227 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - เคร่ืองพิมพ์วัตถุ 3 มิติ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเรปแรป จ ากัด บริษัท สยามเรปแรป จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110020 8/11/2018
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228 วัสดุอ่ืๆ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีระ  รัตนกิจ นายพีระ  รัตนกิจ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110076 7/11/2018

229 ปรับปรุงห้อง SD 319 97,900.00 97,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จ าปาบุรี นายสมชาย จ าปาบุรี ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110028 9/11/2018

230 ขอซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110037 14/11/2018

231 งานปรับปรุงห้องอาคารฟิสิกส์ 96,200.00 96,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จ าปาบุรี นายสมชาย จ าปาบุรี ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110017 8/11/2018

232 ขออนุมัติจ้าง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญมี ทะวงค์ดี นายบุญมี ทะวงค์ดี ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110088 8/11/2018

233 ขออนุมัติซ้ือ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา  ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา  ศักด์ิศรีเจริญ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110089 8/11/2018

234 ออกแบบและจัดการระบบข้อมูลเว็บไซต์ 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จารินี คงทรัพย์ น.ส. จารินี คงทรัพย์ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110034 13/11/2018

235 ขอซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062120003 4/12/2018

236 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - เคร่ืองช่ังทศนิยม 4 ต าแหน่ง 
จ านวน 7 เคร่ือง

420,698.32 420,698.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110023 8/11/2018

237 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - ตู้โชว์แสดงช้ินผลงาน 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเดช ธรรมณวโสฬส นายธนเดช ธรรมณวโสฬส ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110022 8/11/2018

238 ขอซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 
1 จ านวน 2 เคร่ือง

43,800.00 43,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062120001 3/12/2018

239 ขออนุมัติซ้ือ 7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110087 8/11/2018

240 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดต้ังพ้ืน
หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีที
ยู จ านวน 3 เคร่ือง

141,000.00 141,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110024 8/11/2018

241 ขอซ้ือเคร่ืองโทรสาร 14,500.00 14,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110036 14/11/2018

242 ครุภัณฑ์-โทรศัพท์ไร้สาย 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110098 8/11/2018

หนา้ 20



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

243 ครุภัณฑ์-เคร่ืองพิมพ์ 4,550.00 4,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110099 8/11/2018

244 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 30 รายการ 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน, บางแสนแก๊ส, 
บริษัทบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด และ 
บริษัท วังยา Health Care จ ากัด

น้ าด่ืมบ้านและสวน, บางแสนแก๊ส, 
บริษัทบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด และ 
บริษัท วังยา Health Care จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110121 9/11/2018

245 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 20 รายการ 8,067.00 8,067.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน BANCOM SHOP, ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านเจียบฮวดร้านธ
นาดล

ร้าน BANCOM SHOP, ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านเจียบฮวดร้านธ
นาดล

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110120 9/11/2018

246 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - เคร่ืองตีบดอาหาร จ านวน 1 
เคร่ือง

150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110025 9/11/2018

247 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา เคร่ืองหมุนเหว่ียง
 หมายเลข 550806313000002

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110122 9/11/2018

248 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 6 รายการ (สารเคมี) 18,666.15 18,666.15 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ อุปกรณ์
เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ อุปกรณ์เคมี ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110042 16/11/2018

249 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 17 รายการ 9,651.00 9,651.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพาจ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพาจ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110126 9/11/2018

250 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 14 รายการ 9,891.00 9,891.00 เฉพาะเจาะจง ร้านครูประถม ร้านครูประถม ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110125 9/11/2018

251 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตต้ิงเยนเนอรัลซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตต้ิงเยนเนอรัลซัพ
พลาย จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110046 22/11/2018

252 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ 2 รายการ 151,940.00 151,940.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110031 12/11/2018

253 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนู
แฟคเจอร่ิง จ ากัด

บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนู
แฟคเจอร่ิง จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110049 22/11/2018

254 ขออนุมัติซ้ือดวงตราไปรษณียากร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ท่ีท าการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยบูรพา ท่ีท าการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110130 12/11/2018

255 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 39,996.60 39,996.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรช่ัน จ ากัด บริษัท ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรช่ัน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110050 22/11/2018

256 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 17,013.00 17,013.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ลูช่ัน จ ากัด บริษัท ซายน์ลูช่ัน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110047 22/11/2018

หนา้ 21



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

257 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ลูช่ัน จ ากัด บริษัท ซายน์ลูช่ัน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110045 22/11/2018

258 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 8 รายการ 1,457.00 1,457.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวค้ิม แซ่โง้ว / ร้านธีรเดช / ร้าน
เจียบฮวด / บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี
 จ ากัด / น้ าด่ืมบ้านและสวน

นางสาวค้ิม แซ่โง้ว / ร้านธีรเดช / ร้าน
เจียบฮวด / บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด / น้ าด่ืมบ้านและสวน

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110156 13/11/2018

259 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 1,827.00 1,827.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110151 13/11/2018

260 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 16,350.00 16,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110044 22/11/2018

261 ปรับปรุงห้องอาหาร sd 501 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110035 13/11/2018

262 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ Kyocera TK-174 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110155 13/11/2018

263 โรงเก็บถังขยะ 74,000.00 74,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จ าปาบุรี นายสมชาย จ าปาบุรี ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110033 13/11/2018

264 ขออนุมัติจ้างซักผ้าเช็ดมือ (ส าหรับการเรียนปฏิบัติการ) 806.00 806.00 เฉพาะเจาะจง นางนวพร พงษ์ไพโรจน์ นางนวพร พงษ์ไพโรจน์ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110157 13/11/2018

265 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110147 13/11/2018

266 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 5,564.00 5,564.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบตเตอร์ ซินดิเคท จ ากัด บริษัท เบตเตอร์ ซินดิเคท จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110148 13/11/2018

267 ชุดเคล่ือนย้ายโปรตีน 36,101.80 36,101.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110040 15/11/2018

268 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 3 รายการ 1,765.50 1,765.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จ ากัด บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110170 14/11/2018

269 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 8 รายการ 2,717.50 2,717.50 เฉพาะเจาะจง เอ.พี.บลูปร้ินส์,ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี,แสน
สุขกราฟฟิก,นานานบรรจุภัณฑ์,บจก.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี

เอ.พี.บลูปร้ินส์,ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี,แสนสุข
กราฟฟิก,นานานบรรจุภัณฑ์,บจก.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110169 14/11/2018

270 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
จ านวน 3 เคร่ือง

392,000.00 392,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ จ ากัด บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110039 14/11/2018

หนา้ 22



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

271 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 3000 
VA

32,800.00 32,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110038 14/11/2018

272 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 12,305.00 12,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110168 14/11/2018

273 ของท่ีระลึก 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ร้านมารดา ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110175 14/11/2018

274 ก าจัดปลวก 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูศักด์ิ แววสุวรรณ นายชูศักด์ิ แววสุวรรณ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110043 16/11/2018

275 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - ตู้แช่แข็ง -40 องศาเซลเซียส 
จ านวน 1 ตู้

250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนซ์ จ ากัด บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110041 16/11/2018

276 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น ร้าน ไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110197 16/11/2018

277 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 25,900.00 25,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น ร้าน ไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062110051 28/11/2018

278 ค่าเช่ารถตู้ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110202 19/11/2018

279 วัสดุอ่ืนๆ น้ าด่ืม 4,480.00 4,480.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110207 20/11/2018

280 วัสดุอ่ืนๆกระดาษช าระม้วนใหญ่ 49,220.00 49,220.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์เท
รด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์เทรด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110208 20/11/2018

281 สารเคมี 1 รายการ 1,979.50 1,979.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยส-ซายน์ จ ากัด บริษัท เยส-ซายน์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110220 21/11/2018

282 หมึกเคร่ืองพิมพ์ CE278A 12,240.00 12,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062120004 4/12/2018

283 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส าหรับนิสิต 4,380.00 4,380.00 เฉพาะเจาะจง เอ็นเอ็น อีซ่ีปร๊ิน เอ็นเอ็น อีซ่ีปร๊ิน ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110222 21/11/2018

284 วัสดุส านักงาน 5 รายการ 3,300.95 3,300.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110214 21/11/2018

285 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 9,350.00 9,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเนอร์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท อินเนอร์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110215 21/11/2018
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286 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110218 21/11/2018

287 วัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ 1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110217 21/11/2018

288 ค่าบริการทดสอบด้วยเคร่ือง XRD 5,450.00 5,450.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110232 22/11/2018

289 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 4 รายการ 9,940.00 9,940.00 เฉพาะเจาะจง คุณดวงฤดี/ คุณนิติพงศ์ อยู่คง คุณดวงฤดี/ คุณนิติพงศ์ อยู่คง ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110226 22/11/2018

290 ขออนุมัติจ้างขนบอร์ด และจ้างแม่บ้านท าความสะอาด 7,300.00 7,300.00 เฉพาะเจาะจง นายวงศกร  พงศ์โสภิตานันท์
น.ส.ครองคิด  หมู่เท่ียง

นายวงศกร  พงศ์โสภิตานันท์
น.ส.ครองคิด  หมู่เท่ียง

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110233 22/11/2018

291 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110223 22/11/2018

292 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 3,424.00 3,424.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110224 22/11/2018

293 ครุภัณฑ์-ไดโว่สูบน้ า 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร ร้านท้ายตลาดการเกษตร ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110225 22/11/2018

294 วัสดุอ่ืนๆ 12,200.00 12,200.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110239 23/11/2018

295 ค่าจ้างรถตู้ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110250 26/11/2018

296 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ จ านวน 37 รายการ 25,896.00 25,896.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ.พี.บลูปร้ินท์
ร้านGENTECH SHOP
นายพิเชษฐ์ ทวีโคตร
บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
ร้านเอ็นเอ็น อีซ่ีปร๊ิน
ร้านไพรเวชค้าวัสดุ
น.ส.แพรพรรณ สุทธิเรือง
นายไพรเดช สุทธิเรือง
ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส
นายอาทิตย์ จันทรดาเกต

ร้านเอ.พี.บลูปร้ินท์
ร้านGENTECH SHOP
นายพิเชษฐ์ ทวีโคตร
บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
ร้านเอ็นเอ็น อีซ่ีปร๊ิน
ร้านไพรเวชค้าวัสดุ
น.ส.แพรพรรณ สุทธิเรือง
นายไพรเดช สุทธิเรือง
ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส
นายอาทิตย์ จันทรดาเกต

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110251 26/11/2018
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297 วัสดุ 18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  แอนนาดิจิท กรุ๊ป จ ากัด บริษัท  แอนนาดิจิท กรุ๊ป จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062110249 26/11/2018

298 จัดซ้ือน้ ามันประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจากกรีนเนท
 จ ากด

หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจากกรีนเนท 
จ ากด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062110003 5/11/2018

299 ขอจัดจ้างเหมาบริการรถสองแถว 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายมร  ชาวเหนือ นายมร  ชาวเหนือ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062110004 5/11/2018

300 ขอจัดซ้ือแก๊ส เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชส์นีพาณิชย์ ร้านพิชส์นีพาณิชย์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062110005 5/11/2018

301 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท างานในสาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 1,549.88 บาท สาขานิเทศศิลป์ 807  บาท  
สนง. 550 บาท

2,906.88 2,906.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062110002 5/11/2018

302 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการป้องกันหน้าจอแตกของ Ipad
 สาขาบัณฑิต

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน APP Studio ร้าน APP Studio เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062110007 8/11/2018

303 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์

7,837.75 7,837.75 เฉพาะเจาะจง บริษัทเซอร์นิค อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด บริษัทเซอร์นิค อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062110006 8/11/2018

304 ขอจัดซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ในการเปล่ียนประตูห้องเรียนสาขา
นิเทศศิลป์

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  ปันดี นายสมศักด์ิ ปันดี เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062110008 8/11/2018

305 ขอจัางเหมาบริการท าความสะอาดห้องรับรอง 228 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062110033 9/11/2018

306 ขอจัดจ้างเหมาบริการหกล้อ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมร  ชาวเหนือ นายมร  ชาวเหนือ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062110032 9/11/2018

307 จ้างเหมาบริการตัดต้นไม้ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิมิตต์  ดอนแรม นายนิมิตต์  ดอนแรม เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062110034 12/11/2018

308 ขอจัดจ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้อง
ประชุม ศปก. 5101014010673

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญร่วม ตาก่ิมนอก นายบุญร่วม ตาก่ิมนอก เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062110047 14/11/2018

309 ขอจัดซ้ือหมึกพิมพ์เพ่ือใช้ในการจัดท างานในสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์  13,600 บาท และส านักงานคณบดี
 6,400 บาท

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062110077 22/11/2018

310 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
นิเทศศิลป์ 1,428.45 บาท และในคณะศิลปกรรมศาสตร์
 17,098.60 บาท

18,527.05 18,527.05 เฉพาะเจาะจง ร้าน  เอส.เค.ฮาร์ดแวร์ ร้าน  เอส.เค.ฮาร์ดแวร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062110079 22/11/2018

หนา้ 25



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

311 ขอจัดจ้างเหมาบริการตัดต้ังปล๊ักไฟฟ้าช้ัน 4 และ 5 
สาขานิเทศศิลป์

48,700.00 48,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PO0800062110002 26/11/2018

312 ขอจัดซ้ือหมึกพิมพ์สาขาบัณฑิตศึกษา และส านักงาน
คณบดี

51,146.00 51,146.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.ดี ริช จ ากัด บริษัท เอส.เค.ดี ริช จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062110078 22/11/2018

313 ขอจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 19,688.00 19,688.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062110075 22/11/2018

314 ขอจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 176,400.00 176,400.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญร่วม ตาก่ิมนอก นายบุญร่วม ตาก่ิมนอก เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PO0800062110001 26/11/2018

315 ขออนุมัติซ่อมแซมครุภัณฑ์ เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
KYOCERA FS-1128 MFP เลขครุภัณฑ์ 
5301007010002 เน่ืองจาก Cleaning Blade เส่ือม 
หมดอายุการใช้งาน ท างานปาดหมึกไม่เกล้ียง ปร้ินออก
มาท าให้มีคราบด า

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส (1,400 บาท) ที.พี.เอส. เบสท์ เซอร์วิส (1,400 บาท) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0803062110005 27/11/2018

316 ขออนุมัติจัดซ้ือหลอดไฟ LED OPPLE จ านวน 20 หลอด
เพ่ือส่องแสงสว่างภายในห้องนิทรรศการถาวรและ
ห้องน้ าช้ัน 1

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภาพร แสงสว่าง (2,900 บาท) นางสาวนิภาพร แสงสว่าง (2,900 บาท) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0803062010005 22/1/2019

317 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวเพ่ือใช้ท าความ
สะอาดภายในอาคารหอศิลป์ฯ

5,392.80 5,392.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีอาร์. บูรพา ซัพพลาย จ ากัด 
(5,392.80 บาท)

บริษัท บีอาร์. บูรพา ซัพพลาย จ ากัด 
(5,392.80 บาท)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0803062010006 23/1/2019

318 ขอเสนอจัดซ้ือโต๊ะท างานและเก้าอ้ีท างาน เพ่ือส าหรับ
ให้อาจารย์ภาควิชาการจัดการเรียนรู้

8,500.00           8,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
ราคาเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062110002 1/11/2561

319 ขอเสนอจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA เพ่ือใช้
ส าหรับส ารองไฟฟ้าให้กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ป้องกันไฟ
กระชาก

5,900.00           5,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
ราคาเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062110003 1/11/2561

320 ขอเสนอจัดซ้ือจอรับภาพชนิดมือดึง ขนาดเส้นทแยงมุม 
120 น้ิว เพ่ือส าหรับใช้ติดต้ังห้องเรียน 103 และ 107 
เน่ืองจากจอรับภาพชุดเดิมเสียไม่สามารถซ่อมได้

9,844.00           9,844.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
ราคาเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062110001 1/11/2561

หนา้ 26



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

321 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์สี ส าหรับใช้ปร้ินเอกสาร
การเรียนการสอน และเอกสารราชการต่าง ๆ ของ
ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์

8,040.00           8,040.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062110008 5/11/2561

322 ขอเสนอจ้างเปล่ียนแบตเตอร่ีรถกระบะ ผบ.8461 ชลบุรี
 ถึงระยะเวลาท่ีต้องเปล่ียนเน่ืองจากเก็บไฟไม่อยู่ ท าให้
รถสตาร์ทไม่ติด จ าเป็นต้องเปล่ียนแบตเตอร่ี ให้ใช้งาน
ได้ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์ 5303002010001)

3,250.00           3,250.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062110009 5/11/2561

323 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP78A ส าหรับใช้ปร้ิน
เอกสารราชการต่าง ๆ ภายในภาควิชาบัณฑิตศึกษา
นานาชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1,200.00           1,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062110007 5/11/2561

324 ขอเสนอจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แยกส่วน ชนิดแขวน
พร้อมติดต้ัง เพ่ือส าหรับใช้ในส านักงานภาควิชาการ
จัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

98,800.00         98,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
ราคาเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PO0900062110001 8/11/2561

325 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP55A ส าหรับใช้ปร้ิน
เอกสารประกอบการเรียนการสอน ห้องพักอาจารย์ ช้ัน 
5 เน่ืองจากหมึกหมด จ าเป็นต้องซ้ือเพ่ือให้ใช้งานได้
ตามปกติ

5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062110024 8/11/2561

326 ขอเสนอซ้ือดวงไฟ และลูกบิดประตู เน่ืองจากหลอดไฟ
หน้าห้องภาควิชาเสีย ลูกบิดประตูห้องน้ าอาจารย์
ภาควิชาวิจัยฯ ช้ัน 1 ล็อคประตูไม่ได้ จ าเป็นต้องซ้ือมา
เปล่ียนให้ใช้งานได้ตามปกติ

748.00             748.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062110033 8/11/2561

327 ขอเสนอเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองและเปล่ียนยาง รถตู้ นค
7118ชลบุรี เน่ืองจากถึงก าหนดระยะเวลาถ่าย
น้ ามันเคร่ือง และยางรถบวม ดอกหน้ายางสึกหรอ 
จ าเป็นต้องเปล่ียนให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(5103001010003)

12,711.94         12,711.94 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062110032 8/11/2561

หนา้ 27



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

328 ขอเสนอท านามบัตร ส าหรับคณบดี รองคณบดี และ
ผู้ช่วยคณบดี ใช้ในการแนะน าตัวเพ่ือประชาสัมพันธ์
หน่วยงานของคณะศึกษาศาสตร์

2,889.00           2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062110041 9/11/2561

329 ขอเสนอจ้างเหมาย้ายและเดินปล๊ักไฟ สายแลนด์ 
สายโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ เน่ืองจากงานฝ่ายวิชาการ 
คณะศึกษาศาสตร์ มีการย้ายโต๊ะท างานใหม่ท าให้ระยะ
สายไฟสายแลนด์สายโทรศัพท์ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน

20,100.00         20,100.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ  ปานสวัสด์ิ นายยุทธภูมิ  ปานสวัสด์ิ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062110040 9/11/2561

330 ขอเสนอท าป้ายช่ือแบบป้ายไม้ เน่ืองจากเปล่ียนต าแหน่ง
ผู้บริหารใหม่ จ าเป็นต้องส่ังท าป้ายช่ือ ส าหรับติดป้าย
หน้าห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพ

4,500.00           4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062110038 9/11/2561

331 ขอเสนอซ้ือน้ ามันดีเซล ส าหรับใช้เติมรถกระบะ ผบ.
8461 ชลบุรี ของคณะศึกษาศาสตร์ เน่ืองจากทางคณะ
ตัดต้นไม้บริเวณรอบคณะศึกษาศาสตร์ จ าเป็นต้องใช้รถ
กระบะขนก่ิงไม้ ใบไม้ ไปท้ิงท่ีเก็บขยะของมหาวิทยาลัย
บูรพา

500.00             500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062110050 13/11/2561

332 ขอเสนอซ้ือหมึกเติมรันน่ิงนัมเบอร์ และหมึกเติมแท่น
ประทับตรา ใช้เติมเคร่ืองรันน่ิงนัมเบอร์ และใช้เติมตรา
ยางวันท่ี เติมแท่นประทับตรา ภายในส านักงานคณบดี
คณะศึกษาศาสตร์

410.00             410.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062110052 13/11/2561

333 ขอเสนอท าป้ายช่ือ รูปสี คณาจารย์ในภาควิชาวิจัยฯ 
เน่ืองจากมีปรับเปล่ียนช่ือ ต าแหน่ง คณาจารย์ใน
ภาควิชา ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลท่ัวไปทราบ

900.00             900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062110053 13/11/2561

334 ขอเสนอซ้ือวัสดุส านักงานคงคลัง เน่ืองจากวัสดุคงคลัง
หมด จ าเป็นต้องซ้ือเพ่ิมเพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายใน
คณะศึกษาศาสตร์เบิกใช้

14,240.00         14,240.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062110051 13/11/2561

หนา้ 28



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

335 ขออนุมัติเปล่ียนแบตเตอร่ีรถบัสปรับอากาศ 40-0770 
ชลบุรี เน่ืองจากสตาร์ทเคร่ืองยนต์ติดยาก พบว่า
แบตเตอร่ีเส่ือมสภาพ จ าเป็นต้องเปล่ียนแบตเตอร่ีให้ใช้
งานได้ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์ 5203001010036)

31,020.00         31,020.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เจริญสุข นายสมศักด์ิ เจริญสุข มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062110055 14/11/2561

336 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera TK-174 ส าหรับ
พิมพ์เอกสารประกอบการเรียนการสอน และเอกสาร
ราชการต่าง ๆ ภายในภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

6,400.00           6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062110056 14/11/2561

337 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากห้องเรียน 
QS1-106 เคร่ืองปรับอากาศจับตัวเป็นน้ าแข็ง ไม่เย็น 
ห้อง 501C มีน้ าร่ัว จ าเป็นต้องซ่อมให้ใช้งานได้ตามปกติ

3,509.60           3,509.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062110068 16/11/2561

338 ขออนุมัติซ่อมและล้างเคร่ืองปรับอากาศของภาควิชา
นวัตกรรมและเทคโนฯ เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศมีฝุ่น
อุดตัน จึงท าให้ไม่เย็น และอุปกรณ์เปิดปิด และท่ีปรับ
อุณหภูมิช ารุด

11,598.80         11,598.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062110069 16/11/2561

339 ขออนุมัติจัดท าวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม ปี
ท่ี 14 ฉบับท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 เพ่ือเผยแพร่
ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และใช้
ประโยชน์ทางวิชาการ

38,200.00         38,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062110079 21/11/2561

340 ขอเสนอซ้ือยาสามัญประจ าบ้าน เน่ืองจากส านักงาน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์มีตู้ยา แต่ไม่มียาสามัญประจ า
บ้าน จึงจ าเป็นต้องซ้ือให้เจ้าหน้าท่ีและอาจารย์ ได้ใช้ใน
ยามเจ็บป่วย

459.00             459.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฎิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสุชศาสตร์

สถานปฎิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสุชศาสตร์

สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062110080 21/11/2561

341 ขออนุมัติซ้ือหมึกพิมพ์ เพ่ือใช้พิมพ์เอกสารราชการต่าง ๆ
 ของภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะ
ศึกษาศาสตร์

7,650.00           7,650.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอที อินเตอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอที อินเตอร์เน็ต 
คอมพิวเตอร์

สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062110086 22/11/2561

หนา้ 29



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

342 ขอเสนอซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพ่ือส าเนาเอกสาร
ราชการต่าง ๆ ของส านักงานคณบดี และเอกสาร
ประกอบการสอนของภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์

17,334.00         17,334.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062110092 23/11/2561

343 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า เน่ืองจากเคร่ืองส ารอง
ไฟเก็บไฟไม่อยู่ ในหน่วยงานมีไฟตกบ่อยท าให้มี
ผลกระทบกับคอมพิวเตอร์ จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้งานได้
ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์ 571500801000083)

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

PR0900062110091 23/11/2561

344 ขอเสนอซ้ือวัสดุ ใช้จัดนิทรรศการเพ่ือเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นารถบพิตร เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา และวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี 2561

568.00             568.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062110107 28/11/2561

345 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ HP Laserjet CF283A เพ่ือใช้ปร้ิน
เอกสารงานปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2562 สาขาวิชาพล
ศึกษา โครงการวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(4ปี) 
สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

2,500.00           2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062110117 29/11/2561

346 ขอเสนอจ้างท า Sticker สีด า ขัดสีพ้ืนใหม่ พ่นเงา ป้าย
ช่ือคณาจารย์ในภาควิชาวิจัยฯ 5 ช้ิน เพ่ือแก้ไข
ปรับเปล่ียนข้อความตัวอักษรในป้ายหน้าห้องพักอาจารย์
ให้เป็นปัจจุบัน

1,070.00           1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062110126 30/11/2561

347 ขอเสนอจัดท าวารสาร HRD Journal Vol.9 No.2 
December 2018 เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยของ
คณาจารย์ นิสิต และนักวิชาการในสาขาวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062110125 30/11/2561

348 จ้างซ่อมเคร่ืองโปรเจคเตอร์NEC เน่ืองจากเปล่ียนชุด
คอนโทรลม่านชัตเตอร์ หลอดฉาย และค่าตรวจเช็คท า
ความสะอาด

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกัลยาณมิตร 48 ร้านกัลยาณมิตร 48 ราคา PO0206062110011 7/11/2561

หนา้ 30



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

349 จ้างซ่อมเคร่ืองโปรเจคเตอร์และซ่อมเคร่ืองกระจายและ
ขยายสัญญาณVDO ของอาคารQS1

47,513.35 47,513.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที ไซน์ โซลูช่ัน จ ากัด บริษัท ที ไซน์ โซลูช่ัน จ ากัด ราคา PO0206062110010 7/11/2561

350 ขอซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่2ช้ัน300เมตร ส าหรับใช้
ในอาคารQS1

14,690.77 14,690.77 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206062110045 7/11/2561

351 ขอจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
60 ปี

8,774.00 8,774.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PR0206062110046 7/11/2561

352 จ้างบ ารุงรักษาระบบโทรศัพท์ มหาวิทยาลัย 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ แวเรียส อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท เดอะ แวเรียส อินโนเวช่ัน จ ากัด ราคา PO0206062110012 9/11/2561

353 จ้างซักรีดผ้าปูโต๊ะของอาคารหอประชุมธ ารงฯ 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณอร  ซักรีด ร้านคุณอร  ซักรีด ราคา PR0206062110077 9/11/2561

354 ขอซ้ือวัสดุซ่อมห้องน้ าอาคารภปร อาคาร50ปี เรือนพัก
รับรอง อาคารKB

1,863.94 1,863.94 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062110133 13/11/2561

355 ขอซ้ือไมโครโฟน เพ่ือให้บริการแก่นิสิต บุคลากร และผู้
มาใช้บริการ ประจ าอาคาร K

15,515.00 15,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ราคา PR0206062110097 13/11/2561

356 ขอซ่อมรถตู้ทะเบียน ขก2343ชลบุรีเน่ืองจากขณะขับข่ี
ระบบเบรคมีปัญหา เบรคไม่อยู่

449.40 449.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโต้ซิต้ี จ ากัด บริษัท ออโต้ซิต้ี จ ากัด ราคา PR0206062110135 13/11/2561

357 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องเจ้าหน้าท่ี1 อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ60ปี

1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PR0206062110174 14/11/2561

358 จ้างซ่อมระบบเบรครถตู้ทะเบียน ขก-2343 ชลบุรี  
เน่ืองจากเบรคล่ืนจึงต้องเปล่ียนก้านกระบอกเบรค

8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโต้ซิต้ี จ ากัด บริษัท ออโต้ซิต้ี จ ากัด ราคา PR0206062110172 14/11/2561

359 ขอซ่อมรถทะเบียน ขจ-9857 ชลบุรี เน่ืองจากเช็คระยะ 
190,000 กม.

4,818.21 4,818.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคา PR0206062110176 15/11/2561

360 ขอซ่อมเคร่ืองขยายเสียง TOA A-1712 โปรเจคเตอร์
NECรุ่นM420X ห้องKB-501,KB-507 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ60ปี

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกัลยาณมิตร 48 ร้านกัลยาณมิตร 48 ราคา PO0206062110015 21/11/2561

361 ขอซ่อมรถทะเบียน นค-7208 ชลบุรี เน่ืองจากเช็คระยะ
 490,000 กม.

2,882.05 2,882.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PR0206062110175 15/11/2561

362 ขอซ้ือล าโพง ส าหรับบริการนิสิต บุคลากร และผู้มาใช้
บริการอาคาร K

0.00 ราคา 0/1/1900 0/1/1900

363 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ราคา PR0206062110208 19/11/2561
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งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

364 ขอซ้ือวัสดุไฟฟ้าส าหรับติดต้ังระบบไฟฟ้าร้านค้าใน
กิจกรรมเทศกาลลอยกระทง

21,900.00 21,900.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PR0206062110209 19/11/2561

365 ขอซ้ือไมโครโฟนไร้สายคู่แบบมือถือ ส าหรับบริการนิสิต 
บุคลากร และผู้มาใช้บริการอาคาร K

35,952.00 35,952.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ราคา PR0206062110207 19/11/2561

366 จ้างซ่อมรถน้ าคันเล็ก 84-4279  โดยขอเปล่ียนสายเกียร์ 
เน่ืองจากสายเกียร์ขาดไม่สามารถใช้งานได้

1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206062110216 20/11/2561

367 ขอซ่อมรถทะเบียน ขก-2343 ชลบุรี เน่ืองจากเช็คระยะ
 410,000 กม.

69,764.00 69,764.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโต้ซิต้ี จ ากัด บริษัท ออโต้ซิต้ี จ ากัด ราคา PO0206062110017 22/11/2561

368 ขอเปล่ียนชุดคอนแทคสวิทซ์ปุ่มกดในลิฟท์ อาคารเฉลิม
พระเกียรติฯ 60 ปี

7,757.50 7,757.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

ราคา PR0206062110212 20/11/2561

369 ขอซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 60,000 BTU 196,238.00 196,238.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PO0206062110016 21/11/2561

370 ขอซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด
3800 ANSI Lumens เพ่ือใช้ท่ีอาคาร 50 ปี

77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ราคา PR0206062110230 21/11/2561

371 ขอซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้าห้อง KB-503 และKB-505 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ60ปี

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062110236 22/11/2561

372 ขอซ่อมรถทะเบียน ขค-5391 ชลบุรี เน่ืองจากเช็คระยะ
 250,000 กม. และสลับยาง ถ่วงล้อรถยนต์

2,823.20 2,823.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด ราคา PR0206062110237 22/11/2561

373 ขอซ่อมรถทะเบียน ขค-๕๓๙๑ ชลบุรี เน่ืองจากจอ
แสดงภาพเนวิเกเตอร์ และกล้องมองหลังใช้งานไม่ได้

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง สมคิดแอร์ สมคิดแอร์ ราคา PR0206062110238 22/11/2561

374 ขอซ่อมรถทะเบียน ขค-๕๓๙๑ ชลบุรี เน่ืองจาก
แบตเตอร่ีเส่ือมขณะปฏิบัติงาน

2,350.00 2,350.00 เฉพาะเจาะจง สมคิดแอร์ สมคิดแอร์ ราคา PR0206062110239 22/11/2561

375 ขอซ้ืออุปกรณ์ซ่อมเล่ือยยนต์ งานสวนและส่ิงแวดล้อม 5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062110233 22/11/2561

376 ขอซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WUXGA 
ขนาด 5000 ANSI Lumens

117,700.00 117,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ราคา PO0206062110018 26/11/2561

377 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน กธ 2779 ชลบุรี เน่ืองจากคลัตซ์
เสียในขณะปฏิบัติงาน

3,762.12 3,762.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด ราคา PR0206062110261 26/11/2561
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หรือจ้ำง
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

378 ขอซ้ือหลอดตะเกียบใช้ในกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PR0206062110291 28/11/2561

379 ขอเปล่ียนอุปกรณ์โรงสูบน้ า 1 หอพัก 50 ปี 31,328.00 31,328.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PO0206062120002 3/12/2561

380 ขอซ้ือวัสดุส านักงาน ๒ รายการ 126.08 126.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206062110302 29/11/2561

381 ขอซ่อมรถสวัสดิการ 5 เน่ืองจากรถสตาร์ทไม่ติดไม่
สามารถเคล่ือนย้ายได้

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด ราคา PR0206062110295 29/11/2561

382 ขอซ่อมรถสวัสดิการ 14 เน่ืองจากแบตเตอร่ีเส่ือมสภาพ
จากการใช้งาน

7,235.00 7,235.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ ราคา PR0206062110296 29/11/2561

383 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน 40-0917 ชลบุรี เน่ืองจากน้ ายา
แอร์ร่ัวซึม

11,930.50 11,930.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด ราคา PO0206062120006 13/12/2561

384 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน 40-0917 ชลบุรี เน่ืองจากถ่าย
น้ ามันเคร่ือง  เช็คระบบเคร่ืองยนต์ ระบบเบรก แตร 
และเปล่ียนกร่ิง

19,117.69 19,117.69 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด ราคา PO0206062120004 13/12/2561

385 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน 40-0499 ชลบุรี เน่ืองจากขอ
เช็คระบบเบรก ถ่ายน้ ามันเคร่ืองยนต์ เคร่ืองแอร์ ลูกปืน
ล้อหน้า-หลัง  ช่วงล่าง ไฟเล้ียว เช็คเกย์น้ า ระบบคลัทซ์ 
และระบบป๊ัมคลัทซ์

24,035.41 24,035.41 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด ราคา PO0206062120005 13/12/2561

386 ขอซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน40-0698 ชลบุรี 
เน่ืองจากขอเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองยนต์ เคร่ืองแอร์ เช็ค
ระบบเบรก ระบบคลัทช์ อัดจารบี และระบบสายพาน

16,835.38 16,835.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด ราคา PO0206062120003 12/12/2561

387 ขอความเห็นชบอจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 685.00 685.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062110258 24/11/2018

388 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าตัดชุด
สูท

18,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร  หอมหวล นางสาวศิริพร  หอมหวล ราคา PR0206062110223 20/11/2018

389 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองพิมพ์ Fuji Xerox P115B
 จ านวน 3 ตลับ

3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062110049 7/11/2561

390 ขออนุมัติเบิกเงินค่าอุปกรณ์แปลงสัญญาณ HDMI to 
VGA จ านวน 1 ชุด

850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062110061 8/11/2561

หนา้ 33



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

391 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองสแกนเนอร์ 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062110063 8/11/2561

392 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมายานพาหนะ 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธการ จุลส ารวล นายยุทธการ จุลส ารวล ราคา PR0206062110078 9/11/2561

393 ขออนุมัติเบิกเงินค่า เคาน์เตอร์ เก้าอ้ีท างาน 45,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคา PR0206062110091 10/11/2561

394 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายสต๊ิกเกอร์ PP Board ขนาด 
2.4x1.2 เมตร จ านวน 1 ป้าย

1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สมาร์ท ปร้ินท์ ร้าน สมาร์ท ปร้ินท์ ราคา PR0206062110088 10/11/2561

395 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระติกน้ า 2,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206062110094 12/11/2561

396 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโต๊ะท างานเข้ามุมตัวแอล ขนาด 
180x140x75 ซม. จ านวน 2 ชุด

18,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคา PR0206062110093 12/11/2561

397 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุส านักงาน 2,314.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206062110095 12/11/2561

398 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างท าตรายาง จ านวน 9 รายการ 1,660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค ราคา PR0206062110146 14/11/2561

399 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลขนาด 250*250 ซม. 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคา PR0206062110221 20/11/2561

400 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตลับผงหมึก HP LaserJet 
CE505A/05A จ านวน 3 กล่อง

10,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มิตรส านักงาน ร้าน มิตรส านักงาน ราคา PR0206062110234 22/11/2561

401 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองพิมพ์ 69,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062110260 26/11/2561

402 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายฟิวเจอร์บอร์ดติดงานพิมพ์สติก
เกอร์ ขนาด 45*45 น้ิว

1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคา PR0206062110285 28/11/2561

403 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร 12,646.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ราคา PR0206062110310 30/11/2561

404 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายช่ือ ศ.ดร.เอมอัชฌา  วัฒนบุรา
นนท์

250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีเอสเอ ร้านบีเอสเอ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062110009 1/11/2018

หนา้ 34



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

405 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ 
ย-3924 เดือน พ.ย 2561

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062110008 1/11/2018

406 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาท าความสะอาด เดือน พ.ย 
2561

60,052.00 60,052.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รักษาความปลอดภัย
 บี.เจ.เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รักษาความปลอดภัย 
บี.เจ.เซอร์วิส

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO1000062110001 1/11/2018

407 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกมอบให้แก่สถานท่ีพา
นิสิตภาควิชาอนามัยเดินทางไปศึกษาดูงาน ในวันท่ี 
15,16 พ.ย 2561

440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062110006 1/11/2018

408 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกมอบให้แก่สถานท่ีศึกษาดู
งาน ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ในวันท่ี 9 
พ.ย 2561

220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062110004 1/11/2018

409 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชา 702423 การจัดการ
ชุมชนสุขภาพดี ภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข

2,194.00 2,194.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062110003 1/11/2018

410 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร,หมึกพิมพ์
เลเซอร์สี

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062110029 5/11/2018

411 ขออนุมัติเบิกเงินค่าอัดจารบีรถบัส 40-0548 380.00 380.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062110030 5/11/2018

412 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม รายวิชา 
71250559 หลักวิศวอุตสาหกรรม

2,065.00 2,065.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062110025 5/11/2018

413 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ ามันเคร่ือง 2T รถจักรยานยนต์ ย-
3924

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062110031 5/11/2018

414 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายอะคิลิกติดสต๊ิกเกอร์ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062110026 5/11/2018

หนา้ 35



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

415 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 
แกรม

30,600.00 30,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062110028 5/11/2018

416 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาทาสีเก็บสายไฟพร้อมราง 
เปล่ียนฝ้าเพดาน ห้อง 217,104 คอนโดมีชัย

46,202.60 46,202.60 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062110034 6/11/2018

417 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถไปส่งอาจารย์ บุคลากร 
และนิสิตท่ีสนามบินดอนเมือง ในวันท่ี 9 พ.ย 2561

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายคมเกียว  วงศ์สิทธิวรากร นายคมเกียว  วงศ์สิทธิวรากร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062110033 6/11/2018

418 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุซ่อมถังเก็บน้ าใต้ดิน 1,830.00 1,830.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก.ภูมิภัทรพันธ์ 2008 เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062110035 7/11/2018

419 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปล่ียนวาล์วและสายน้ าดีอ่างล้างหน้า 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายพรทวี  จันทร์เขียว นายพรทวี  จันทร์เขียว เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062110043 8/11/2018

420 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเอกสารประกอบ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมหญิง  ศรีเหรัญ นางสมหญิง  ศรีเหรัญ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062110066 13/11/2018

421 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าตรายาง 631.30 631.30 เฉพาะเจาะจง ร้านเสียงศักด์ิบล๊อค ร้านเสียงศักด์ิบล๊อค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062110070 14/11/2018

422 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบ ารุงรักษา
เคร่ืองปรับอากาศ เดือน พ.ย 2561

12,305.00 12,305.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินเตอร์ โฮม เซอร์วิส หจก. อินเตอร์ โฮม เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062110069 14/11/2018

423 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถอดประกอบและติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศ ช้ัน 6

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินเตอร์ โฮม เซอร์วิส หจก. อินเตอร์ โฮม เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062110071 15/11/2018

424 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษกรอง ภาควิชาสุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

9,790.50 9,790.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จ ากัด บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062110072 15/11/2018

หนา้ 36



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

425 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Kyocera 
M2035

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062110082 19/11/2018

426 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปล่ียนถ่ายกรองน้ ามันเคร่ือง รถตู้ 
นค-5927

1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างโจ อู่ช่างโจ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062110092 21/11/2018

427 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแท่นไดชาร์ด รถบัส 40-0548 4,237.20 4,237.20 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด ประเทศ
ไทย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด ประเทศ
ไทย

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062110093 21/11/2018

428 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในองค์กร ภาควิชาพ้ืนฐาน
สาธารณสุข

8,040.00 8,040.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร  บุญชู นายพลากร  บุญชู เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062110091 21/11/2018

429 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์และหมึกเคร่ืองโทรสาร 19,046.00 19,046.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี. คัลเลอร์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี. คัลเลอร์ กรุ๊ป เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062110101 26/11/2018

430 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างวิเคราะห์สารเคมี 6,425.00 6,425.00 เฉพาะเจาะจง ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดล้อม

ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดล้อม

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062110104 27/11/2018

431 จัดซ้ือเคร่ืองคิดเลข จ านวน 1 เคร่ือง 528.65 528.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)ราคาท่ี
เสนอ 528.65 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)ราคาท่ี
เสนอ 528.65 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062110008 5/11/2018

432 จัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 112 ถัง 3,920.00 3,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน           ราคา
ท่ีเสนอ 3,920.00 บาท

ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน           ราคาท่ี
เสนอ 3,920.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062110007 5/11/2018

433 จัดซ้ือตลับหมึกโทนเนอร์ HP LaserJet Pro 200 Color
 จ านวน 1 กล่อง

3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด                                 ราคา
ท่ีเสนอ 3,400.00 บาท

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ จ ากัด 
                                ราคาท่ีเสนอ 
3,400.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062110009 5/11/2018

434 จัดจ้างซ่อมรถยนต์โดยสาร 12 ท่ีน่ัง -เช็คระยะ 240,000
 กม.

11,452.75 11,452.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด สาขาหนองมนบางพระ     
                     ราคาท่ีเสนอ 
11,452.75 บาท

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี ผู้จ าหน่ายโตโยต้า
 จ ากัด สาขาหนองมนบางพระ             
             ราคาท่ีเสนอ 11,452.75 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062110001 5/11/2018

435 จัดซ้ือหลอดไฟ Philips LED 16 w Cool daylight  
จ านวน 10 หลอด

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สะสม                          ราคาท่ี
เสนอ 1,500.00 บาท

ร้าน สะสม                          ราคาท่ี
เสนอ 1,500.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062110013 7/11/2018

หนา้ 37



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

436 เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จ านวน 40 เคร่ือง 280,000.00 280,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัดราคาท่ี
เสนอ 280,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัดราคาท่ี
เสนอ 280,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062110002 12/11/2018

437 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 4 รายการ 232.00 232.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง                            ราคา
ท่ีเสนอ 232.00 บาท

ร้านไถ่เส็ง                            ราคาท่ี
เสนอ 232.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062110025 12/11/2018

438 จัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จ านวน 11.95 ลิตร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงค์ทรายทอง               ราคาท่ี
เสนอ 400.00 บาท

หจก. วงค์ทรายทอง               ราคาท่ี
เสนอ 400.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062110031 14/11/2018

439 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศขนาด 60,000Btu 
หมายเลขครุภัณฑ์ 570101401000112 จ านวน 1 
เคร่ือง

3,959.00 3,959.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             ราคาท่ี
เสนอ 3,959.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             ราคาท่ี
เสนอ 3,959.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062110032 15/11/2018

440 จัดจ้างซ่อมกระเบ้ืองผนังห้องน้ าอาคารKB จ านวน 1 งาน 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์                
ราคาท่ีเสนอ 450.00 บาท

นายสมศักด์ิ เสียงสังข์                ราคา
ท่ีเสนอ 450.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062110035 19/11/2018

441 จัดเช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีวาเชเขาใหญ่ จ ากัด   ราคาท่ี
เสนอ 8,000.00 บาท

บริษัท วีวาเชเขาใหญ่ จ ากัด   ราคาท่ี
เสนอ 8,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062110037 19/11/2018

442 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 1,239.61 1,239.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)   
ราคาท่ีเสนอ 1,239.61 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)   ราคาท่ี
เสนอ 1,239.61 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062110036 19/11/2018

443 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการคือถ้วยกระดาษ
กรวยแหลม มอก.(กล่อง 5000 ใบ) จ านวน 5 กล่อง

6,741.54 6,741.54 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)   
ราคาท่ีเสนอ 6,741.54 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)   ราคาท่ี
เสนอ 6,741.54 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062110038 20/11/2018

444 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ คือ แฟ้มสันกว้างคลิป
ถอดได้ F4  3 น้ิวและถ่านอัลคาไลน์ AA

2,631.00 2,631.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)   
ราคาท่ีเสนอ 2,631.00 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)   ราคาท่ี
เสนอ 2,631.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062110039 21/11/2018

445 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 2 รายการ  สายฉีดช าระ 1 ชุด
 และเทปพันเกลียว 1 ม้วน

285.00 285.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง                            ราคา
ท่ีเสนอ 285.00 บาท

ร้านไถ่เส็ง                            ราคาท่ี
เสนอ 285.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062110044 23/11/2018

446 จัดเช่ารถบัสปรับอากาศ จ านวน 2 คัน ในวันท่ี 12-13 
ธันวาคม พ.ศ. 2561

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัวร์สีรุ้ง จ ากัด            ราคาท่ี
เสนอ 50,000.00 บาท

บริษัท ทัวร์สีรุ้ง จ ากัด            ราคาท่ี
เสนอ 50,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062110003 26/11/2018

447 จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์ จ านวน 2 รายการ 330,000.00 330,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัดราคาท่ี
เสนอ 330,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัดราคาท่ี
เสนอ 330,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062110004 28/11/2018

448 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 847.72 847.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)ราคาท่ี
เสนอ 847.72  บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)ราคาท่ี
เสนอ 847.72  บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062110049 27/11/2018

449 จัดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็ดเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 
7 เคร่ือง

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

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             ราคาท่ี
เสนอ 8,132.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062110051 28/11/2018

หนา้ 38



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

450 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ คือน๊อตเกลียวมิน
 จ านวน 4 ชุดและซิลิโคน PU TOA จ านวน 1 หลอด

320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง                            ราคา
ท่ีเสนอ 320.00 บาท

ร้านไถ่เส็ง                            ราคาท่ี
เสนอ 320.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062110052 30/11/2018

451 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอล์ 95 จ านวน 14 
ลิตร ทะเบียนรถจักรยานยนต์ 1 กพ 2337 ชลบุรี

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062110001 1/11/2018

452 ขอซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงวีเพาเวอร์แก๊สโซฮอล์95 จ านวน 14 
ลิตร ทะเบียนรถจักรยานยนต์ 1 กพ 2337 ชลบุรี

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062110010 6/11/2018

453 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300062110024 8/11/2018

454 จ้างเหมาบริการรถยนต์รถเก๋งจ านวน 1 คัน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300062110023 8/11/2018

455 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารA 4 70 g 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062110022 8/11/2018

456 จ้างถ่ายเอกสาร 6,020.00 6,020.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300062110035 9/11/2018

457 จ้างเปล่ียนเบาะเก้าอ้ี 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านปึก ร้านบ้านปึก มีความช านาญ PR1300062110039 9/11/2018

458 ซ้ือกระดาษอิงค์เจ๊ต 675.00 675.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062110043 9/11/2018

459 จ้างถ่ายเอกสาร 1,458.00 1,458.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300062110038 9/11/2018

460 จ้างซ่่อมเคร่ืองสแกนเนอร์แคนนอน DR-C 125 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีความช านาญ PR1300062110042 9/11/2018

461 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 83 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062110041 9/11/2018

462 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์  85 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062110040 9/11/2018

463 ซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบท่ี 3

34,990.00 34,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062110067 15/11/2018
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เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

464 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062110063 15/11/2018

465 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับงานประมวลผล
ระดับสูงจ านวน 5 เคร่ือง

149,500.00 149,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PO1300062110001 15/11/2018

466 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบท่ี 2
จ านวน 1 เคร่ือง

29,900.00 29,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062110065 15/11/2018

467 ซ้ือเก้าอ้ีส านักงานจ านวน 9 ตัว เก้าอ้ีประชุม 6 ตัว ตู้
เหล็กบานเล่ือนกระจก 3 ตู้  ตู้โชว์ 2 ตู้

66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062110058 15/11/2018

468 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ PR1300062110055 15/11/2018

469 ซ้ือสายช าระ หัวช าระ เทปพันเกลียว เทปพันสายไฟ 
เคเบ้ิลไทน์

1,966.00 1,966.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวช ร้านไพรเวช ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062110072 16/11/2018

470 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062110073 16/11/2018

471 ซ้ือแบตเตอรร่ีเคร่ืองส ารองไฟจ านวน 5 ก้อน 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062110075 19/11/2018

472 ซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจ านวน  2 ตัว 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062110074 19/11/2018

473 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062110084 21/11/2018

474 ซ้ือกระดาษช าระ กระดาษเช็ดมือ ถุงขยะด า 8,506.50 8,506.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062110088 22/11/2018

475 จ้างซ่อมแซมทาสีอาคารบริเวณห้องโถง 12,733.00 12,733.00 เฉพาะเจาะจง บ.ภูมิพันธ์ บ.ภูมิพันธ์ มีความช านาญ PR1300062110097 28/11/2018

476 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังส์ช่ัน ขาว-ด า จ านวน 1 
เคร่ืองๆละ7300 เคร่ืองพิมพ์หมึกพ่นสี Ink Tank จ านวน
 1 เคร่ืองๆละ 4300

11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062110096 28/11/2018

477 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถและหนังสือพิมพ์เดือน พ ย 2561 1,270.00 1,270.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานครและร้าน
เกษากร

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานครและร้าน
เกษากร

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062110015 1/11/2018
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
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วันท่ี 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

478 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถตู้คณะฯ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด และ 
บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด

บริษัท ชลสินปิโตรเลียม จ ากัด และ 
บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062110014 1/11/2018

479 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ค่าตู้ท าน้ าเย็น 5 
ก๊อก

1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น ร้าน ไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062110019 2/11/2018

480 ค่าจ้างเหมารถบัสเอกชน ไปดูงานท่ี บจก. เคอร่ี สยามซี
พอร์ต วันท่ี 6-7 พ.ย. 61

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์ นายลือชา สมวิทย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062110017 2/11/2018

481 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาค่าเปล่ียนสารเคร่ือง
กรองน้ าสแตนเลส 2 ท่อ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น ร้าน ไทยประดิษฐ์ เคร่ืองเย็น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062110018 2/11/2018

482 ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ รับส่ง ศ.ดร. กมลชนก สุทธิ
วาทนพุฒิ วันท่ี 10-11 พ.ย. 61

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์ นุชพันธ์ นายเสน่ห์ นุชพันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062110020 5/11/2018

483 จ้างเหมารถบัส และ ซ้ืออุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
โครงการ Maritime Games วันท่ี 18 พ.ย. 61

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์ นายลือชา สมวิทย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062110032 7/11/2018

484 ขออนุมัติซ้ือสมุดกล่าวรายงาน 688.72 688.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062110033 8/11/2018

485 ขออนุมัติซ้ือโทรศัพท์ไร้สาย 1,599.00 1,599.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062110034 8/11/2018

486 ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ รับส่ง อ. กมลชนก สุทธิวาทน
พุฒิ วันท่ี 17-18 พ.ย.61

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์ นุชพันธ์ นายเสน่ห์ นุชพันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062110041 12/11/2018

487 ขออนุมัติโครงการประชุมสัมมนาศึกษาดูงานด้านการ
บริหารหลักสูตรด้านการบริหารหลักสูตร ณ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศึกษาดูงานเขตการค้า
ชายแดน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

297,000.00 297,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วัง ทราเวล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วัง ทราเวล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1600062110002 14/11/2018

หนา้ 41



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

488 ขออนุมัติซ้ือเชือก 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062110057 14/11/2018

489 ขออนุมัติซ้ือน้ าถัง 280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062110064 15/11/2018

490 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมแพ็ค 5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062110061 15/11/2018

491 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 16 รายการ 15,104.00 15,104.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062110063 15/11/2018

492 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารเคร่ืองกลาง 12,583.20 12,583.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062110065 16/11/2018

493 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเปล่ียนหลอดไฟและ
ช่อมชักโครกห้องน้ าช้ัน 8

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062110069 20/11/2018

494 ขออนุมัติซ้ือป้ายติดหน้าห้องคณาจารย์ 8,613.00 8,613.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซีเคอร์เทน ร้าน ซีเคอร์เทน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062110068 20/11/2018

495 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 20 รายการ 10,079.55 10,079.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062110074 22/11/2018

496 ค่าจ้างเหมารถบัส โครงการศึกษาดูงานท่าเทียบเรือ
แหลมฉบัง วันท่ี 29-30 พ.ย. 61

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์ นายลือชา สมวิทย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062110084 26/11/2018

497 ค่าจ้างเหมารถตู้ อาจารย์ ป. โท ศ.ดร. กมลชนก วันท่ี 
1-2 ธ.ค.61

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์ นุชพันธ์ นายเสน่ห์ นุชพันธ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062110083 26/11/2018

หนา้ 42



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

498 ขออนุมัติถ่ายเอกสารเข้าเล่มสมุดบันทึกสหกิจ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.พร้ินท์ช็อป เอส.พี.พร้ินท์ช็อป มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062110094 30/11/2018

499 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมาท าความสะอาด 98,039.82 98,039.82 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ คลีน 
เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ คลีน 
เซอร์วิส

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO1700062110001 
                           
PR1700062110009

1/11/2018    
                  
1/11/2018

500 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700062110005 1/11/2018

501 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มงานนิพนธ์ ปกสีเขียว 13,680.00 13,680.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700062110016 2/11/2018

502 ขออนุมัติเสนอซ้ือกระดาษช าระ ส าหรับห้องน้ า 9,920.33 9,920.33 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย 2008

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย 2008

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700062110023 7/11/2018

503 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1,770.00 1,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700062110028 8/11/2018

504 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700062110057 23/11/2018

505 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มงานนิพนธ์ 25,020.00 25,020.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700062110061 23/11/2018

506 ขออนุมัติเสนอจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4,240.00 4,240.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700062110059 23/11/2018

507 ขออนุมัติเสนอซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 1,560.00 1,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700062110072 29/11/2018

หนา้ 43



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

508 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 12,100.00 12,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/เสนอ
ราคา 12,100 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/เสนอ
ราคา 12,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800062110001 1/11/2018

509 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 11/2561 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/เสนอ
ราคา 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/เสนอ
ราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062110015 1/11/2018

510 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันหล่อล่ืน (โครงการการเรียนการสอน
เรือใบ)

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามัน สวัสดิการกองเรือ
ยุทธการ/เสนอราคา 300 บาท

สถานีบริการน้ ามัน สวัสดิการกองเรือ
ยุทธการ/เสนอราคา 300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062110022 2/11/2018

511 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเรือ (โครงการการเรียนการสอนเรือใบ) 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง กิจการสถานีบริการยานยนต์ สวัสดิการ
ร้านค้าและบริการ กองทัพเรือ/เสนอ
ราคา 1,600 บาท

กิจการสถานีบริการยานยนต์ สวัสดิการ
ร้านค้าและบริการ กองทัพเรือ/เสนอ
ราคา 1,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062110021 2/11/2018

512 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการต้อนรับคณะผู้บริหาร
และคณาจารย์)

6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 6,900 
บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 6,900 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062110024 5/11/2018

513 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกตรามหาวิทยาลัยบูรพา 
(โครงการต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์)

4,740.00 4,740.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา /
เสนอราคา 4,740 บาท

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา /
เสนอราคา 4,740 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062110025 5/11/2018

514 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดโครงการ 
(โครงงานเฉพาะเร่ืองสาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา)(1)

2,497.00 2,497.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/เสนอ
ราคา 2,497 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/เสนอ
ราคา 2,497 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062110027 5/11/2018

515 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดโครงการ 
(โครงงานเฉพาะเร่ืองสาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา)(2)

880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสิริวัฒนาค้าไม้/เสนอราคา 880 บาท ร้านสิริวัฒนาค้าไม้/เสนอราคา 880 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062110028 5/11/2018

516 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดโครงการ 
(โครงงานเฉพาะเร่ืองสาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา)(3)

250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพเวชวัสดุ/เสนอราคา 250 บาท ร้านไพเวชวัสดุ/เสนอราคา 250 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062110029 5/11/2018

517 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและปร้ินท์งาน (โครงงานเฉพาะ
เร่ืองสาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา)

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน SP PRINT/เสนอราคา 400 บาท ร้าน SP PRINT/เสนอราคา 400 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062110031 5/11/2018

หนา้ 44



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

518 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล (โครงงานเฉพาะเร่ือง
สาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา)

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน M รับท าป้าย/เสนอราคา 900 บาท ร้าน M รับท าป้าย/เสนอราคา 900 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062110030 5/11/2018

519 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันหล่อล่ืน (โครงการการเรียนการสอน
เรือใบ)

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามัน สวัสดิการกองเรือ
ยุทธการ/เสนอราคา 300 บาท

สถานีบริการน้ ามัน สวัสดิการกองเรือ
ยุทธการ/เสนอราคา 300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062110052 8/11/2018

520 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเรือ (โครงการการเรียนการสอนเรือใบ) 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง กิจการสถานีบริการยานยนต์ สวัสดิการ
ร้านค้าและบริการ กองทัพเรือ/เสนอ
ราคา 1,600 บาท

กิจการสถานีบริการยานยนต์ สวัสดิการ
ร้านค้าและบริการ กองทัพเรือ/เสนอ
ราคา 1,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062110051 8/11/2018

521 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการการเรียนการ
สอนเรือใบ)

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรกาญจน์ ด ารงเจริญ/เสนอราคา 
10,000 บาท

นายวรกาญจน์ ด ารงเจริญ/เสนอราคา 
10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062110053 8/11/2018

522 ขออนุมัติจ้างจัดท าเอกสารประกอบการน าเสนอ (Book 
of Abstract)(โครงการน าเสนอผลการศึกษาโครงงาน
เฉพาะเร่ืองทางวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการ
กีฬาประจ าปีการศึกษา 2561)

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายค าสวย โคตรศรีเมือง/เสนอราคา 
4,500 บาท

นายค าสวย โคตรศรีเมือง/เสนอราคา 
4,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062110058 12/11/2018

523 ขออนุมัติจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (โครงการ
บูรณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมนิสิต)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิกเซล อาร์ต/เสนอราคา 4,000 
บาท

ร้านพิกเซล อาร์ต/เสนอราคา 4,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062110063 19/11/2018

524 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน (โครงการ
บูรณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมนิสิต)

3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/เสนอ
ราคา 3,400 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/เสนอ
ราคา 3,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062110065 19/11/2018

525 ขออนุมัติจ้างท าเอกสารสรุปโครงการ (โครงการบูรณา
การการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมนิสิต)

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 600 
บาท

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 600 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062110064 19/11/2018

526 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์กีฬาเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน 20,950.00 20,950.00 เฉพาะเจาะจง นายนยสิทธ์ิ นาคสุวรรณ/เสนอราคา 
20,950 บาท

นายนยสิทธ์ิ นาคสุวรรณ/เสนอราคา 
20,950 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800062110003 21/11/2018

หนา้ 45



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

527 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์กีฬาบาสเกตบอล 19,100.00 19,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด/เสนอ
ราคา 19,100 บาท

บริษัท แกรนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด/เสนอ
ราคา 19,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800062110002 21/11/2018

528 ขออนุมัติจ้างเหมาในการแต่งหน้าและท าผมผู้เข้าร่วม
การประกวดเพ่ือใช้ในโครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี 2561

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมพันธ์ ไมตรีจิตต์/เสนอราคา 
2,000 บาท

นายสัมพันธ์ ไมตรีจิตต์/เสนอราคา 2,000
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062110088 23/11/2018

529 ขออนุมัติจัดซ้ือนาฬิกาแขวนผนัง 16,800.00 16,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) สาขาชลบุรี/เสนอราคา 
16,800 บาท

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) สาขาชลบุรี/เสนอราคา 16,800
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800062110004 23/11/2018

530 ขออนุมัติเช่าชุดการประกวดเพ่ือใช้ในโครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
ประจ าปี 2561

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมพันธ์ ไมตรีจิตต์/เสนอราคา 
4,000 บาท

นายสัมพันธ์ ไมตรีจิตต์/เสนอราคา 4,000
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062110089 23/11/2018

531 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบปลายภาคต้น ปี
การศึกษา 2561

9,861.75 9,861.75 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 9,861.75
 บาท

บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 9,861.75 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062110096 27/11/2018

532 ขออนุมัติจ้างจัดท าแบบประมเนิอาจารย์พ่ีเล้ียงและคู่มือ
อาจารย์พ่ีเล้ียง

7,150.00 7,150.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 7,150 
บาท

บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 7,150 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062110098 28/11/2018

533 ขออนุมัติจ้างจัดท าข้อสอบรายวิชาศึกษาท่ัวไป ภาค
เรียนท่ี 1/2561

9,393.30 9,393.30 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 9,393.30
 บาท

บ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 9,393.30 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062110097 28/11/2018

534 ขออนุมัติซ้ือน้ ายาฆ่าเช้ืออเนกประสงค์ 530.00 530.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา/เสนอ
ราคา 530 บาท

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา/เสนอ
ราคา 530 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062110107 30/11/2018

535 ขออนุมัติค่าเช่าเรือ จ านวน 4 ล า เพ่ือใช้ในโครงการ
ทัศนศึกษาประกอบการเรียนการสอนวิชานิเวศวิทยา
ของพ้ืนท่ีชุ่มน้ าและการจัดการ (832445 และ 
83244559)

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายใจ บุญเคน นางสาวสายใจ บุญเคน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062110004 2/11/2018

หนา้ 46



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

536 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดห้องพักรับรองคณบดี 
ส าหรับรับรองวิทยากรของคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
วันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062110002 7/11/2018

537 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกจ านวน 1 โครงการ เพ่ือเป็นของ
ท่ีระลึกขอบคุณ วิทยากรท่ีบรรยายด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในโรงงานไฟฟ้า โครงการทัศนศึกษาเพ่ือ
เสริมการเรียนรู้ ณ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากัด

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062110018 8/11/2018

538 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม+อุปกรณ์ เพ่ือเป็น
เอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยี
ทางทะเล

5,081.40 5,081.40 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062110017 8/11/2018

539 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 9 รายการ เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนวิชา Molecular Techniques 
Laboratory และวิชา Laboratory in Aquaculture 
Biotechnology

11,652.30 11,652.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จ ากัด บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062110016 8/11/2018

540 ขออนุมติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 14
 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมการ
ประชุมสภาวิชาการ คร้ังพิเศษท่ี 2/2561 ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062110019 9/11/2018

541 ขออนุมัติซ้ืออาหารกุ้งจ านวน 3 รายการ เพ่ือใช้ในการ
เล้ียงกุ้งทะเลของศูนย์วิจัยคณะเทคโนโลยีทางทะเล

26,020.00 26,020.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย์ พรพานิช นางสาวลัดดาวัลย์ พรพานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062110020 9/11/2018

542 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 2,911 หน้า เพ่ือใช้
เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล

1,309.95 1,309.95 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062110022 15/11/2018

543 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 20
 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือรับ-ส่ง วิทยากรรายวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพสาหร่าย จากกุรงเทพฯ มาสอนท่ี ม.
บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062110024 16/11/2018

หนา้ 47



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

544 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน
ปฏิบัติการในรายวิชาต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

21,881.50 21,881.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062110025 16/11/2018

545 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 23
 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือรับ-ส่ง อาจารย์เข้าร่วมประชุม
เพ่ือเตรียมความพร้อมประชุม ''East AsianSeas 
Congress 2018 And Sixth Ministerial Forum''

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062110032 22/11/2018

546 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศวันท่ี 23 
พฤศจิกายน 2561 เพ่ือรับ-ส่ง วิทยากรรายวิชา
เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมทาทะเล ม.บูรพา จ.สระแก้ว มา
สอน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย์ อัฒโน นายไพวัลย์ อัฒโน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062110030 22/11/2018

547 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศวันท่ี 23 
พฤศจิกายน 2561 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมหารือและ
ประสานงานกับผู้ประกอบการฟาร์มกุ้งมังกร เก่ียวกับ
ความร่วมมือระหว่าง คณะเทคโนโลยีทางทะเล กับ ZMRI

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062110033 22/11/2018

548 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและสารเคมี จ านวน 8 รายการ เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนวิชาปัญหาพิเศษ และวิชาปฏิบัติการ
เทคนิคโมเลกุล

29,690.36 29,690.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062110039 23/11/2018

549 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดห้องพักรับรองคณบดี 
ส าหรับรับรองวิทยากรของคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
วันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062110036 23/11/2018

550 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดห้องพักรับรองคณบดี 
ส าหรับรับรองวิทยากรของคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
วันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062110035 23/11/2018

หนา้ 48



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

551 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศวันท่ี 25 
พฤศจิกายน 2561 เพ่ือรับอาจารย์กลับจากการเข้าร่วม
โครงการ International Visitor Leadership Program
 ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จ.
สมุทรปราการ

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062110037 23/11/2018

552 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 5 กระเช้า เพ่ือใช้เป็น
ของท่ีระลึกขอบคุณ สถานประกอบการในการเข้าเย่ียม
ชมหน่วยงาน โครงการความร่วมมือ ทางวิชาการฯลฯ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062110038 23/11/2018

553 ขออนุมัติจ้างเหมายานพหานะรถตู้ปรับอากาศวันท่ี 
27-28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062110042 26/11/2018

554 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกส าหรับวิทยากร เพ่ือมอบให้
วิทยากรท่ีมาบรรยายโครงการศึกษาดูงานสายการบิน 
ศูนย์ฝึกลูกเรือ บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน)

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062110017 6/11/2018

555 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือใช้ในโครงการ ''ฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการ
บริหารจัดการงานด้านโลจิสติกส์''

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผ้ึงน้อย ร้านผ้ึงน้อย ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062110016 6/11/2018

556 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนกุญแจประตู จ าวน 3 บาน เพ่ือ
เปล่ียนกุญแจเดิมท่ีใช้งานไม่ได้ ของอาคารปฏิบัติการ 
และโรงเรือนปฏิบัติการ

1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ์ นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062110032 8/11/2018

557 ขออนุมัติซ่อมและสอบเทียบเคร่ืองวัดสี เพ่ือซ่อมและ
สอบเทียบให้เคร่ืองใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นเทเซีย จ ากัด บริษัท เซ็นเทเซีย จ ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062110031 8/11/2018

558 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 14 พฤศจิกายน 
2561 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์พิเศษมาสอนท่ีมหาวิทยาลัยบุ่
รพา วิทยาเขตจันทบุรี

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์ วงศ์แก้ว นายภานุวัฒน์ วงศ์แก้ว ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062110039 9/11/2018

หนา้ 49



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

559 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 13 พฤศจิกายน 
2561 เพ่ือรับ-ส่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ เข้าพบคุณไผทสันต์ โพธิทัต ท่ี บริษัท 
Mappoint Asia (Thai land) Public Company 
Limited

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062110038 9/11/2018

560 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 14 พฤศจิกายน 
2561 เพ่ือรับ-ส่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ ประชุมการบังคับใช้กฏหมายใน EEC

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

PR2200062110037 9/11/2018

561 ขออนุมัติจ้างท าประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 โครงการ เพ่ือ
ใช้ท าการประชาสัมพันธ์คณะผ่านทางช่องทางออนไลน์

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี แบนเนอร์ จ ากัด บริษัท บี แบนเนอร์ จ ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062110040 10/11/2018

562 ขออนุมัติค่าอัดภาพสี จ านวน 1 โครงการ เพ่ือน ามาใช้
โครงการแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมกับ
มหาวิทยาลัยตงเหริน สาธารณรัฐประชาชนจีน

990.00 990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีซี สแกน ร้านพีซี สแกน ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062110042 12/11/2018

563 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือน ามาใช้เป็นของท่ีระลึก
โครงการโครงการแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมกับ
มหาวิทยาลัยตงเหริน สาธารณรัฐประชาชนจีน

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูปและร้าน
จ าเนียรหัตถกรรม

ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูปและร้าน
จ าเนียรหัตถกรรม

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062110043 12/11/2018

564 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการจ านวน 1 โครงการ 
เพ่ือน ามาใช้ในโครงการ จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวม

957.00 957.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกชพรการค้า ร้านกชพรการค้า ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062110044 14/11/2018

565 ขอนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการ LBT DAY 
ประจ าปีการศึกษา 2561

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062110049 15/11/2018

566 ขอนุมัติจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์โครงการ LBT DAY 
ประจ าปีการศึกษา 2561

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอปร้ินท์ ร้านไอปร้ินท์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062110050 15/11/2018

หนา้ 50



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

567 ขอนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการ LBT DAY ประจ าปี
การศึกษา 2561

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฆสิต วิทยา ร้านโฆสิต วิทยา ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062110048 15/11/2018

568 ขออนุมติซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือใช้ในโครงการ LBT DAY 
ประจ าปีการศึกษา 2561

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป,ร้านค้าสวสัดิ
การมหาวิทยาลัยบูรพา

ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป,ร้านค้าสวสัดิ
การมหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062110051 15/11/2018

569 ขออนุมัติจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์งานวิชาการของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ จ านวน 5 รายการ

3,957.00 3,957.00 เฉพาะเจาะจง อิงค์ ๒๕๕๔ อิงค์ ๒๕๕๔ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062110059 15/11/2018

570 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ ลีนเกม (lean Geme) จ านวน 2 ชุด 
เพ่ือใช้ในโครงการแข่งขันแบบจ าลองด้านโลจิสติกส์ 
(Logistics Model) ประจ าปีการศึกษา 2561

34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราภรณ์ แสงสุริยวงษ์ นางสาวภัทราภรณ์ แสงสุริยวงษ์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062110058 15/11/2018

571 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 15 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561 เพ่ือรับส่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาตร์ เดินทางไปเข้าพบคณบดีคณะดนตรีและการแสดง 
เพ่ือหารือเก่ียวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปี 2560 ฯลฯ

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

PR2200062110047 15/11/2018

572 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบโครงการ จ านวน 1 โครงการ 
เพ่ือน ามาใช้ในการจัดโครงการสัมมนาสาขาบริหารธุรกิจ
ในหัวข้อเร่ือง ONLINE BY YOU

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผ้ึงน้อย และร้านท่าใหม่เสาเข็ม ร้านผ้ึงน้อย และร้านท่าใหม่เสาเข็ม ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062110056 15/11/2018

573 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ประกอบโครงการ เพ่ือใช้ใน
โครงการแข่งขันแบบจ าลองด้านโลจิสติกส์ (Logistics 
Model) ประจ าปีการศึกษา 2561

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผ้ึงน้อย ร้านผ้ึงน้อย ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062110057 15/11/2018

574 ขออนุมัติจ้างส าเนาเอกสารและเข้าเล่ม/อุปกรณ์ เพ่ือ
เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

16,343.35 16,343.35 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062110060 15/11/2018

หนา้ 51



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

575 ขออนุมัติเช่าลีนเกมส์ (Lean Game) เพ่ือใช้ในโครงการ
แข่งขันแบบจ าลองด้านโลจิสติกส์ (logistics Model) 
ประจ าปีการศึกษา 2561

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราภรณ์ แสงสุริยวงษ์ นางสาวภัทราภรณ์ แสงสุริยวงษ์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062110071 22/11/2018

576 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 เคร่ือง เพ่ือใช้
ในการท างานของอาจารย์ภายในคณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์

31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 จ ากัด บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 จ ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO2200062110001 23/11/2018

577 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศวันท่ี 26 
พ.ย.2561

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062110075 26/11/2018

578 ขออนุมัติจ้างเหมายานพหานะรถตู้ปรับอากาศวันท่ี 27 
พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เพ่ือรับ-ส่งคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 11/2561

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

PR2200062110076 26/11/2018

579 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการเตรียมสอบ
ความรู้ความสามารถภาษาจีน ภาคต้น ปีการศึกษา 
2561 (Pre -HSK Test for the 1st semester,2018)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062110079 26/11/2018

580 ขออนุมัติซ้ือวัสดุในการด าเนินงาน เพ่ือน าไปใช้ในการจัด
โครงการใหม่ไหมอิ eastern creative jewelry & 
innovation

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบางกอกแอสเสย์ออฟฟิสจ ากัด
และบริษัทเอ็มทีอินสทรูเม้นจ ากัด

บริษัทบางกอกแอสเสย์ออฟฟิสจ ากัด
และบริษัทเอ็มทีอินสทรูเม้นจ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062100030 2/11/2018

581 ขออนุมัติจ้างเก็บภาพกิจกรรมและตัดต่อวีดีทัศน์ภายใน
โครงการใหม่ไหมฮิ eastern creative jewelry & 
innovation

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาริฟฟีน ริจิ นายอาริฟฟีน ริจิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062100031 2/11/2018

582 ขออนุมัติจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ และส่ือส่ิงพิมพ์ ใน
โครงการใหม่ไหมฮิ eastern creative jewelry & 
innovation

15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร์ ปริยอัครกุล นายนครินทร์ ปริยอัครกุล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062100032 2/11/2018

583 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 โครงการ เพ่ือเป็น
ของท่ีระลึกขอบคุณ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีสถาบันสิริวิ
ทนเมธี และโรงเรียนก าเนิดวิย์ จ.ระยอง

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062110006 2/11/2018

หนา้ 52



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

584 ขออนุมัติซ้ือวัสดุในการด าเนินงาน เพ่ือน าไปใช้ในการจัด
โครงการใหม่ไหมอิ eastern creative jewelry & 
innovation

37,272.80 37,272.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทเมย์บีดจ ากัดและนางสาวนภนัฎ 
มิตรมนตรีสกุล

บริษัทเมย์บีดจ ากัดและนางสาวนภนัฎ 
มิตรมนตรีสกุล

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062100028 2/11/2018

585 ขออนุมัติซ้ือวัสดุในการด าเนินงาน เพ่ือน าไปใช้ในการจัด
โครงการใหม่ไหมอิ eastern creative jewelry & 
innovation

24,397.20 24,397.20 เฉพาะเจาะจง ร้านอกาลิโอและร้านดินเกาหลีราคาถูก ร้านอกาลิโอและร้านดินเกาหลีราคาถูก มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062100029 2/11/2018

586 ขอออนุมัติซ้ือก๊าซออกซิเจนและก๊าซไนโตรเจน เพ่ือใช้
ส าหรับหลอมดลหะในการเรียนวิชางานรูปพรรณ

1,990.00 1,990.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกานติมา อ่อนพฤกษ์ภูมิ นางสาวกานติมา อ่อนพฤกษ์ภูมิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062110018 8/11/2018

587 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 โครงการ เพ่ือใช้ใน
โครงการ ''เรียนรู้นอกห้องเรียน ประจ าภาคต้น : ปี
การศึกษา 1/2561''

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอังครัต  สว่างโชติ นางสาวอังครัต  สว่างโชติ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062110019 8/11/2018

588 ขออนุมัติซ้ือ เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 10 ตัว 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟอร์นิเจอร์ เอาท์เล็ท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062110029 14/11/2018

589 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองหล่อสุญญากาศ จ านวน 1 เคร่ือง 
เพ่ือเป็นการบ ารุงรักษาเคร่ืองหล่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพรเทค ทรานสเฟอร์ จ ากัด บริษัท โพรเทค ทรานสเฟอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062110025 14/11/2018

590 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า
ออกงาน จ านวน 1 เคร่ือง

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จ้าวประจ า อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด บริษัท จ้าวประจ า อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062110034 14/11/2018

591 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 6 
เคร่ือง

13,140.00 13,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ าดั บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ าดั มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062110028 14/11/2018

592 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 2
 ตัว

6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพรัชคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคช่ัน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพรัชคอมพิวเตอร์ 
แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคช่ัน

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062110030 14/11/2018

593 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ัง
พ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000
 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

36,200.00 36,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจริญกิจเซลส์ แอนด์ 
เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจริญกิจเซลส์ แอนด์ 
เซอร์วิส

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062110027 14/11/2018

หนา้ 53



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

594 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองท าลายเอกสาร แบบท าลายคร้ังละ 10
 แผ่น จ านวน 1 เคร่ือง

3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโฆสิตวิทยา ร้านโฆสิตวิทยา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062110032 14/11/2018

595 ขออนุมัติซ่อมคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากเมนบอร์ด เกิดการ
เสียหาย จึงจ าเป็นต้องซ่อมแซมเพ่ือให้ใช้ในการท างาน
ของคณะอัญมณี

6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส คลินิก คอม โดย เนส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062110037 14/11/2018

596 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 โครงการ เพ่ือเป็น
ของท่ีระลึกขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีบริษัท คริสต้ี
เจมส์ จ ากัด

480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062110043 15/11/2018

597 ขออนุมัติเช่าบูธจ านวน 1 รายการ เพ่ือใช้ในการจัดบูธ
แสดงงานในโครงการ Dek-D' s TCAS Fair 10th

24,610.00 24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ บริษัทเด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062110054 20/11/2018

598 ขออนุมัติจ้างส าเนาเอกสารเพ่ือเป็นเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนของคณะอัญมณี

687.15 687.15 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062110064 23/11/2018

599 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ส านังาน จ านวน 6 รายการ เพ่ือใช้
ในการท างานห้องพักคณบดีคณะอัญมณี ช้ัน 5 อาคาร
เรียนรวม ห้อง L507

21,800.00 21,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จันทบุรีเคร่ืองเรือน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จันทบุรีเคร่ืองเรือน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062110063 23/11/2018

600 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศวันท่ี 28 
พฤศจิกายน 2561 เพ่ือเดินทางไปเข้าร่วมประเมินผล
โครงการ Innovation Hubs ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 
จังหวัดชลบุรี

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสาโรจน์ เจริญรูป นายสาโรจน์ เจริญรูป มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062110070 27/11/2018

601 ขออนุมัติจ้างท าตรายาง จ านวน 10 อัน เพ่ือใช้ประทับ
ในเอกสารราชการของคณะฯ

870.00 870.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062110005 5/11/2018

602 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ HP (หมึกเทียบเท่า)
 จ านวน 15 กล่อง ส าหรับใช้พิมพ์งานเอกสารทาง
ราชการต่างๆ ในส านักงานคณบดีของคณะฯ

21,700.00 21,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400062110001 5/11/2018
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

603 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 60 ถัง และจ านวน 50 แพ็ค 
เพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภคภายในส านักงานของคณะฯ

5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรทิพย์ ร้านสุภรทิพย์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062110009 5/11/2018

604 ขออนุมัติซ้ือกระดาษเช็ดมือแบบแผ่น จ านวน 6 ลัง และ
กระดาษช าระแบบแผ่น จ านวน 24 ลัง ส าหรับใช้ในห้อง
สุขา อาคารเฉลิมพระเกียรติของคณะฯ

26,707.20 26,707.20 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย 2008

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย 2008

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400062110002 5/11/2018

605 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร Idea Max - A4 สีขาว
 จ านวน 700 รีม เพ่ือใช้พิมพ์งานเอกสารราชการใน
ส านักงานคณบดีและส านักงานจัดการศึกษาของคณะฯ

64,414.00 64,414.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400062110003 5/11/2018

606 ขออนุมัติน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กช
 637 เพ่ือใช้ในการเดินทางปฏิบัติงานราชการของคณะ
การจัดการและการท่องเท่ียว

80.00 80.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062110008 5/11/2018

607 ขออนุมัติจ้างท าตรายาง จ านวน 7 อัน (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ) เพ่ือใช้ประทับในเอกสารราชการของคณะฯ

770.00 770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062110025 6/11/2018

608 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน 1 
คัน เพ่ือใช้ในการเดินทางน านิสิตไปศึกษาดูงานโครงการ
ศึกษาดูงานในรายวิชา 668312 และ 66831259 ภาค
ต้นปี 61(12พ.ย.61)

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ราตรี มีสุข ราตรี มีสุข มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062110021 6/11/2018

609 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน 2 
คัน เพ่ือใช้ในการเดินทางน านิสิตไปศึกษาดูงานโครงการ
ศึกษาดูงานในรายวิชา 668312 และ 66831259 ภาค
ต้นปี 61(16พ.ย.61)

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ราตรี มีสุข ราตรี มีสุข มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062110022 6/11/2018

610 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน 1 
คัน เพ่ือน านิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (18พ.ย.61)

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรกวรรษ ไพฑูรย์ นายกรกวรรษ ไพฑูรย์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062110034 8/11/2018

หนา้ 55



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

611 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดท าเอกสารเทียบ
โอนหลักสูตร พร้อมจัดเก็บ เพ่ือปฏิบัติงานในส่วนงาน
วิชาการงานเทียบโอนหลักสูตรปริญญาตรี

12,180.00 12,180.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรพีพรรณ เน่ืองจ านงค์ นางสาวรพีพรรณ เน่ืองจ านงค์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062110050 12/11/2018

612 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน 2 
คัน เพ่ือน านิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานในรายวิชา 
668312 และ 66831259 ภาคต้นปี 2561(19พ.ย.61)

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ราตรี มีสุข ราตรี มีสุข มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062110049 12/11/2018

613 ขออนุมัติจ้างเหมาซัก อบ รีด ชุดเคร่ืองนอน ส าหรับใช้
ในห้องพักรับรองของคณะ

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลุงเภาซักอบรีด ร้านลุงเภาซักอบรีด มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062110048 12/11/2018

614 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน 1 
คัน เพ่ือใช้ในการเดินทางโครงการศึกษาดูงานในประเทศ
 Thailand HR Day 2018(21พ.ย.61)

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรกวรรษ ไพฑูรย์ นายกรกวรรษ ไพฑูรย์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062110056 15/11/2018

615 ขออนุมัติซ้ือสายสัญญาณ VGA จ านวน 26 เส้น และ
สายสัญญาณ HDMI จ านวน 1 เส้น เพ่ือใช้ในการต่อ
คอมพิวเตอร์ และโปรเจ็คเตอร์ ส าหรับการจัดการเรียน
การสอนของคณะฯ

7,907.30 7,907.30 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062110057 19/11/2018

616 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน 2 
คัน เพ่ือใช้ในการเดินทางโครงการศึกษาดูงานในรายวิชา
 668312 และ 66831259 ภาคต้นปี 2561 (24พ.ย.61)

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรกวรรษ ไพฑูรย์ นายกรกวรรษ ไพฑูรย์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062110058 19/11/2018

617 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน 2 
คัน เพ่ือใช้ในการเดินทางโครงการศึกษาดูงานในรายวิชา
 668312 และ 66831259 ภาคต้นปี 2561(26พ.ย.61)

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรกวรรษ ไพฑูรย์ นายกรกวรรษ ไพฑูรย์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062110062 21/11/2018

618 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน 1 
คัน เพ่ือใช้ในการเดินทางโครงการศึกษาดูงานในรายวิชา
 668312 และ 66831259 ภาคต้นปี 2561(29พ.ย.61)

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรกวรรษ ไพฑูรย์ นายกรกวรรษ ไพฑูรย์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062110063 22/11/2018

หนา้ 56



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

619 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมถังใส จ านวน 49 ถัง ส าหรับใช้ในการ
บริโภค ประจ าแต่ละช้ันภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ของคณะฯ

1,715.00 1,715.00 เฉพาะเจาะจง นส.จ๊ีด มณีรัตน์ นส.จ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062110064 22/11/2018

620 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ ปลายภาค ปีการศึกษา
 1/2561 ส าหรับใช้ในการจัดการสอบให้กับนิสิตของ
คณะฯ

53,416.00 53,416.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400062110005 26/11/2018

621 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 30 เคร่ือง เพ่ือ
ใช้ในการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าท่ีและคณาจารย์ของ
คณะฯ จ านวน 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.61)

65,323.50 65,323.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป มีอาชีพให้เช่าโดยตรง 
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400062110006 27/11/2018

622 ขออนุมัติค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 
กช 637 เพ่ือใช้ในการเดินทางปฏิบัติงานราชการของ
คณะการจัดการและการท่องเท่ียว

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062110089 29/11/2018

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

9,593.08 9,593.08 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062110088 29/11/2018

624 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือของท่ีระลึก-โครงการศึกษาเรียนรู้
 แพทย์แผนไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน วันท่ี 13 พฤศจิกายน
 2561

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคถาวร (แป้น)    /เสนอราคา 
1,000 บาท

ร้านโชคถาวร (แป้น)    /เสนอราคา 
1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700062110009 6/11/2018

625 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการพาหนะ-โครงการศึกษาเรียนรู้
แพทย์แผนไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน วันท่ี 13 พฤศจิกายน 
2561

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร ทรา
เวล /เสนอราคา 10,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร ทรา
เวล /เสนอราคา 10,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700062110010 6/11/2018

626 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนวิชา
เภสัชกรรมแผนไทย 1 วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัทธะปิตตะสมุนไพร และบริษัท 
สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่)  /เสนอราคา 5,000 บาท

ร้านพัทธะปิตตะสมุนไพร และบริษัท 
สรรพสินค้าเซ็นทรัล จ ากัด (ส านักงาน
ใหญ่)  /เสนอราคา 4,880 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700062110012 8/11/2018

627 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
รายวิชาเภสัชเวท วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561

1,620.00 1,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด /เสนอราคา 1,620
 บาท

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษาภัณฑ์
ชลบุรี) จ ากัด /เสนอราคา 1,490 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700062110011 8/11/2018

หนา้ 57



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

628 ขออนุมัติเบิกค่าจัดจ้างพาหนะ-เดินทางร่วมเป็น
คณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบประมวลความรอบรู้ วันท่ี
 28 พฤศจิกายน 2561

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร ทรา
เวล /เสนอราคา 3,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร ทรา
เวล /เสนอราคา 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700062110017 23/11/2018

629 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอนใน
รายวิชา 76320159 สัตววิทยา -ดร.บังอร ประจันบาล

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีชเทค จ ากัด บริษัท ทีชเทค จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062110001 2/11/2018

630 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอนวิชา 
765322 เทคโนโลยีผักและผลไม้ -ดร.นรินทร์ เจริญพันธ์

1,408.00 1,408.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดสดวัฒนานคร
ร้าน บี.พี. เพ่ือนนักเรียน
ศูนย์ถ่ายเอกสาร ไทยแก้ว
ร้านสมส่วนบูติค

ตลาดสดวัฒนานคร
ร้าน บี.พี. เพ่ือนนักเรียน
ศูนย์ถ่ายเอกสาร ไทยแก้ว
ร้านสมส่วนบูติค

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062110002 5/11/2018

631 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน วิชา 
76110559 -ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดสดวัฒนานคร ตลาดสดวัฒนานคร สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062110005 7/11/2018

632 ขออนุมัติซ่อมแซมและเบิกค่าซ่อมแซมเคร่ืองกล่ันโปรตีน
 หมายเลขครุภัณฑ์ 560812203000001

9,972.40 9,972.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริการดี และเป็นบริษัทท่ีเป็น
เจ้าของสินค้า

PR2800062110013 9/11/2018

633 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน
รายวิชา 765275 และ 765423

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดสดวัฒนานคร,บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็น
เตอร์ บมจ.(สาขาสระแก้ว) ,ร้าน
เอกลักษณ์ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช้ัน
 ซิสเทม จ ากัด และ บริษัท สยามแม็ค
โคร จ ากัด (มหาชน)

ตลาดสดวัฒนานคร,บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
 บมจ.(สาขาสระแก้ว) ,ร้านเอกลักษณ์ 
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช้ัน ซิสเทม 
จ ากัด และ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062110012 9/11/2018

634 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุส าหรับด าเนินการสอน
ปฏิบัติการภาควิชา 765352 -ดร.นรินทร์ เจริญพันธ์

1,445.00 1,445.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดสดวัฒนานคร
ร้าน บี.พี. เพ่ือนนักเรียน
ศูนย์ถ่ายเอกสาร ไทยแก้ว

ตลาดสดวัฒนานคร
ร้าน บี.พี. เพ่ือนนักเรียน
ศูนย์ถ่ายเอกสาร ไทยแก้ว

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062110011 9/11/2018

635 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนสอบ (คร้ังท่ี 6)

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นกล้า ก๊อปป้ี และ ร้านบี.พี.เพ่ือน
นักเรียน

ร้านต้นกล้า ก๊อปป้ี และ ร้านบี.พี.เพ่ือน
นักเรียน

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062110014 14/11/2018

636 ขออนุมัติว้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062110031 27/11/2018

637 ขออนุมัติว้ือและเบิกเงินค่าอาหารเล้ียงแพะและแกะใน
วิชาฝึกงานฟาร์ม กลุ่มสาขาวิชาสัตวศาสตร์

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง อรัญการปศุสัตว์ อรัญการปศุสัตว์ สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062110032 27/11/2018

หนา้ 58



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

638 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน
รายวิชา 76332159 สรีรวิทยาและกายภาคสัตว์เล้ียง อ.
ภัคญาณี สุดสาร

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร ค าละมูล นายวิเชียร ค าละมูล สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062110033 28/11/2018

639 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ -อ.อรรพร แขสวัสด์ิ

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช ร้านธีรเดช บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR3300062110002 2/11/2561

640 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารปรับปรุง
หลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR3300062110012 14/11/2561

641 ขออนุมัตจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจากเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

2,298.92 2,298.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR3300062110013 14/11/2561

642 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการ ''ปลูกต้นไม้
เช่ือมหัวใจ SCISO cieties'' วันท่ี 30 พ.ย. 2561

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง สวนผดุงเจริญ 
ร้าน ลุงเต็ม
แสงงามอิงค์เจ็ท วัฒนานคร
ร้านพิชิตภัณฑ์
ลุงบ๊ิก ไม้มงคล
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)

สวนผดุงเจริญ 
ร้าน ลุงเต็ม
แสงงามอิงค์เจ็ท วัฒนานคร
ร้านพิชิตภัณฑ์
ลุงบ๊ิก ไม้มงคล
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062110014 14/11/2561

643 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มสรุป
โครงการ ''ปลูกต้นไม้เช่ือมหัวใจ SCISO cieties''

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี ร้านต้นกล้าก๊อปป้ี บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR3300062110018 15/11/2561

644 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062110025 27/11/2561

645 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง ปี 2559

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตเอกสาร ร้านบัณฑิตเอกสาร บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR3300062110028 29/11/2561

646 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจดหมายข่าว RMCS ปีท่ี 
11 ฉบับท่ี 3 จ านวน 50 ชุด

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.พี.บลูปร้ินท์ ร้าน เอ.พี.บลูปร้ินท์ เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400062110020 20/11/2561

647 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจัดท านามบัตรผู้บริหาร 6
 ช่ือ จ านวน 600 ใบ

2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอ็น คอมพิว ออฟเซท จ ากัด บริษัท เอ็ม เอ็น คอมพิว ออฟเซท จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400062110021 20/11/2561

หนา้ 59



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

648 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าตรายางวิทยาลัยฯ จ านวน
 12 อัน

880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟิค แสนสุขกราฟฟิค เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400062110022 26/11/2561

649 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าไวนิลบอร์ดโครงสร้าง
ผู้บริหารฯ และบอร์ดบุคลากรวิทยาลัยฯ จ านวน 1 งาน

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 789 789 เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400062110024 28/11/2561

650 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินเคร่ืองบันทึกกล้องวงจรปิด 
ขนาด 8 ช่อง จ านวน 1 เคร่ือง

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR3400062110023 28/11/2561

651 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับส่งดร.ปราโมทย์ มาสอนรายวิชา 682451 
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2 ในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 
2561

3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคา3,100 บาท นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคา3,100 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062110005 1/11/2018

652 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-ส่ง
พ.ต.ท.ดร.ธิติ มหาเจริญ มาสอนรายวิชา 682476 นิติ
วิทยาศาสตร์ วันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคา3,100 บาท นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคา3,100 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062110006 1/11/2018

653 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท าซุ้มส าหรับถ่ายรูป จ านวน
 6 รายการ (นิสิตส ารองจ่าย)

660.00 660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด  ราคา
 660 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด  ราคา 
660 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062110001 1/11/2018

654 ขออนุมัติจัดซ้ือเต้านมเทียม (ซิลิโคน) จ านวน 4 ช้ิน 14,712.50 14,712.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพียรเจริญ เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส ราคา 14,712.50 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพียรเจริญ เซลล์ 
แอนด์ เซอร์วิส ราคา 14,712.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062110001 2/11/2018

655 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 445 แผ่น เพ่ือใช้
ส าหรับการจัดโครงการศึกษาดูงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
 ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561

200.25 200.25 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา วรดิถี ราคา 200.25 บาท น.ส. ยลดา วรดิถี ราคา 200.25 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062110012 3/11/2018

656 ขออนุมัติจัดซ้ืออาหารแห้ง จ านวน 2 ช้ิน เพ่ือใช้แทนค า
ขอบคุณส าหรับวิทยาการในโครงการศึกษาดูงานด้านนิติ
วิทยาศาสตร์ วันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณสุกัญญา  ถ าเนิดสินธ์ุ ราคา 2,000 
บาท

คุณสุกัญญา  ถ าเนิดสินธ์ุ ราคา 2,000 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062110011 3/11/2018

หนา้ 60



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

657 ขออนุมัติจัดวัสดุในคลินิก จ านวน 7 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการปฏิบัติงานในคลินิกกายภาพบ าบัด

2,643.65 2,643.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)ราคา 
2,643.65 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)ราคา 
2,643.65 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062110020 5/11/2018

658 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนก๊อกน้ าอ่างล้างมือห้อง 304 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ ราคา 
2,000 บาท

นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ ราคา 2,000
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062110013 5/11/2018

659 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 1 รายการ 9,790.50 9,790.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคา
 9,790.50 บาท

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคา 
9,790.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062110021 6/11/2018

660 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเดินระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ห้อง 
406

29,500.00 29,500.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคา 29,500 
บาท

นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคา 29,500 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062110002 9/11/2018

661 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ -
 ส่ง อาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมโครงการ
ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์ วันท่ี 23 พ.ย.61

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ  พรหมศิริ ราคา 3,500 บาท นายชูชาติ  พรหมศิริ ราคา 3,500 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062110042 9/11/2018

662 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ -
 ส่ง นางสาวมยุรี ขันติพงศ์ มาสอนรายวิชา 682322 
วิทยาแบคทีเรียคลินิก วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2561

2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์เทพ  บุญนาค นายพงษ์เทพ  บุญนาค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062110043 9/11/2018

663 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ - ส่ง
 ท่านรองคณบดีและผู้ช่วยคณบฝ่ายบริหารเข้าร่วม
ประชุมในวันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 (เงินหมุน)

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ  พรหมศิริ ราคา 3,200 บาท นายชูชาติ  พรหมศิริ ราคา 3,200 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062110041 9/11/2018

664 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการเรียนการสอน 
จ านวน 2 รายการ

21,459.00 21,459.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิต้ี จ ากัด 
ราคา 21,459 บาท

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิต้ี จ ากัด ราคา
 21,459 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062110003 12/11/2018

665 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนชุดล็อกประตูมิเนียมห้อง 412 
จ านวน 1 ชุด

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ ราคา 800
 บาท

นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ ราคา 800 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062110051 13/11/2018

หนา้ 61



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

666 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในคลินิกจ านวน 3 รายการ 3,070.90 3,070.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคา 
3,070.90 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคา 
3,070.90 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062110052 14/11/2018

667 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนพร้อมติดต้ังกระจกเคร่ืองฮูด จ านวน
 5 เคร่ือง

15,900.00 15,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ ราคา 15,900 
บาท

นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ ราคา 15,900 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062110005 16/11/2018

668 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเดินระบบไฟฟ้าแสงสว่างห้อง 
MS 205 และห้องสโมสรนิสิต

41,600.00 41,600.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคา 41,600 
บาท

นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคา 41,600 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062110006 16/11/2018

669 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเดินระบบท่อน้ าประปาและท่อ
น้ าท้ิงอ่างล้างเคร่ืองมือ จ านวน 1 งาน

34,620.00 34,620.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคา 34,620 
บาท

นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคา 34,620 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062110004 16/11/2018

670 ขออนุมัติจัดจ้างท ากุญแจและซ่อมกุญแจโต๊ะล้ินชัก (กุล
ธราส ารอง 150 ,อ.พรพรหมส ารอง 200)

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  ปันดี ราคา 350 บาท นายสมศักด์ิ  ปันดี ราคา 350 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062110066 19/11/2018

671 ขออนุมัติจ้างติดต้ังปุ่มกดออกส าหรับเคร่ืองสแกน
ลายน้ิวมือ จ านวน 1 งาน (อ.กุลวราส ารองจ่าย)

1,444.50 1,444.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีส ราคา 
1,444.50 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีส ราคา 
1,444.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062110067 19/11/2018

672 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึกจ านวน 3 ช้ิน เพ่ือมอบให้กับ
ผู้ร่วมพิธีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ในวันท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
ราคา 1,440 บาท

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคา
 1,440 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062110070 20/11/2018

673 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์ จ านวน 1 แผ่น (อ.กุลว
ราส ารองจ่าย)

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน PP Sing Maker & Solution 
ราคา 400 บาท

ร้าน PP Sing Maker & Solution ราคา
 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062110077 21/11/2018

674 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 20 รายการ 5,365.41 5,365.41 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)ราคา 
5,365.41 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)ราคา 
5,365.41 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062110072 21/11/2018

675 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมห้อง 304/1 จ านวน 1 งาน 24,960.00 24,960.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ ราคา 24,960 
บาท

นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ ราคา 24,960 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062110007 21/11/2018

หนา้ 62



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

676 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมกระเบ้ืองระเบิด จ านวน 1
 งาน

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ ราคา 
5,400 บาท

นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ ราคา 5,400
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062110078 23/11/2018

677 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมระบบไฟฟ้า 
จ านวน 1 งาน

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ ราคา 2,000
 บาท

นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ ราคา 2,000 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062110081 27/11/2018

678 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ  พรหมศิริ ราคา 3,000 บาท นายชูชาติ  พรหมศิริ ราคา 3,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062110082 27/11/2018

679 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคา 
11,235 บาท

บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคา 11,235
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062110008 29/11/2018

680 ขออนุมัติจัดซ้ือผ้าดิบและสีผสมอาหาร (วิราศิณีส ารอง
จ่าย)

1,010.00 1,010.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ราคา 1,010 บาท ร้านจิปาถะ ราคา 1,010 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062110095 29/11/2018

681 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง 1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคา 1,712 บาท

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคา 1,712 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062110108 29/11/2018

682 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง 
พร้อมติดต้ัง

47,722.00 47,722.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคา 47,722 บาท

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคา 47,722 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062110010 29/11/2018

683 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 1 รายการ 1,960.00 1,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 
ราคา 1,960 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด 
ราคา 1,960 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062110093 29/11/2018

684 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 3 รายการ 19,920.00 19,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด 
ราคา 19,920 บาท

บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด ราคา
 19,920 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062110009 29/11/2018

685 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 2,075.80 2,075.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคา
 2,075.80 บาท

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคา 
2,075.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062110112 30/11/2018

หนา้ 63



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

686 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคา 1,926 บาท

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคา 1,926 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062110113 30/11/2018

687 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง 5,938.50 5,938.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคา 5,938.50 บาท

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคา 5,938.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062110110 30/11/2018

688 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดห้องเรียน KB201 
KB202 เดือน พ.ย. 61

1,300.00           1,300.00 เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศรี โคตรพัฒน์ นางเพ็ญศรี โคตรพัฒน์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062110002 1/11/2561

689 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - บจก. ซีล เทค อินเตอร์
เนช่ันเเนล -  บจก.แบ็กซ์เตอร์ เมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศ
ไทย)  ในวันท่ี 8 พ.ย. 61

3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062110030 2/11/2561

690 ซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์แบบไอพี จ านวน 4 เคร่ือง 19,902.00         19,902.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ แวเรียส อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท เดอะ แวเรียส อินโนเวช่ัน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800062110002 5/11/2561

691 ซ้ือน้ าด่ืมถัง จ านวน 59 ถัง ส าหรับให้บริการนิสิตและ
บุคลากรภายในคณะ

2,065.00           2,065.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062110036 5/11/2561

692 ซ้ือโต๊ะอาหาร จ านวน 10 ชุด 170,000.00       170,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.อาร์.พี. อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอฟ.อาร์.พี. อินดัสตร้ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800062110006 8/11/2561

693 ซ้ือชุดโต๊ะท างาน จ านวน 3ชุด ประกอบด้วย โต๊ะท างาน
 3 ตัว โต๊ะคอมฯ 3 ตัว โต๊ะเข้ามุม 3 ตัว และเก้าอ้ี
ท างาน 3 ตัว

29,700.00         29,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800062110005 6/11/2561

694 ซ้ือหน่วยความจ าส ารองข้อมูล แบบSSD ความจุ 250 GB 29,700.00         29,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800062110004 6/11/2561

695 ซ้ือวัสดุ กระดาษอาร์ตมัน กระดาษ A4  ลวดเสียบ
กระดาษ ส าหรับใช้ในการด าเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้งาน Internet of Things ข้ันสูง ใน
วันท่ี13-14 ธันวาคม 2561

392.00             392.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่)

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่)

ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062110066 8/11/2561

หนา้ 64



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

696 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 2 คัน 
ส าหรับใช้รับส่งนิสิติเดินทางไป-กลับ ม.บูรพา -สนามบิน
สุวรรณภูมิ  เพ่ือเข้าร่วมโครงการ Sakura program ใน
วันท่ี 10 พ.ย.61 และ 17 พ.ย. 61

4,000.00           4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062110065 8/11/2561

697 จ้างเหมาท าความสะอาดห้องเรียน MIT , MIT-S1 , 
MIT-S2 เดือน พ.ย.61

1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางพิมพ์พา สิงห์ทอง นางพิมพ์พา สิงห์ทอง ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062110061 8/11/2561

698 ขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00             100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062110067 8/11/2561

699 ซ้ือแบตเตอร่ีส าหรับเปล่ียนแบตเตอร่ี Notebook 
จ านวน 1 เคร่ือง

3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062110064 8/11/2561

700 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - สถาบันเทคโนโลยีไทย-
ญ่ีปุ่น กรุงเทพฯ ในวันท่ี 20 พ.ย. 61 เพ่ือเข้าร่วม
ประชุมกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

2,800.00           2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062110076 9/11/2561

701 ซ่อมเก้าอ้ี หุ้มเบาะและพนักพิง เก้าอ้ีส านักงานจ านวน 7
 ตัว

20,116.00         20,116.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800062110008 13/11/2561

702 ซ่อมเคร่ืองท าน้ าร้อน-เย็น จ านวน 2 เคร่ือง 3,210.00           3,210.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062110102 13/11/2561

703 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา- กรมขนส่งทางบก 
กรุงเทพฯ ในวันท่ี 15 พ.ย. 61 ส าหรับเดินทางเข้าร่วม
หารือให้ค าปรึกษาในการจัดท าระบบรับรองแบบออนไลน์

2,800.00           2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062110104 14/11/2561

704 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00             100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062110110 14/11/2561

705 ซ้ือของท่ีระลึก กระเช้าอาหารทะเลแห้ง จ านวน 1 
กระเช้า ส าหรับมอบในโครงการเตรียมความพร้อมใน
รายวิชาสหกิจศึกษาของคณะฯ กิจกรรม ''Clicknext 
Camp 2018@BUU''

1,000.00           1,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณ ทิภาพร พรายน้ า คุณ ทิภาพร พรายน้ า ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062110109 14/11/2561

หนา้ 65



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

706 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4  (All in one) 
ขนาด 80 แกรม จ านวน 150 รีม และกระดาษถ่าย
เอกสาร A4 (Super premium) ขนาด 80 แกรม 
จ านวน 600 รีม

78,003.00         78,003.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไร้ซ์เปเปอร์ กรุ๊ป หจก. ไร้ซ์เปเปอร์ กรุ๊ป ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800062110010 20/11/2561

707 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00             100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062110115 21/11/2561

708 ซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 43 ตัว เก้าอ้ี
อเนกประสงค์ จ านวน 131 ตัว

199,600.00       199,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800062110014 26/11/2561

709 ซ้ือวัสดุส านักงาน ชุดปากกาเขียนแผ่นใส เทปลบค าผิด 
เคร่ืองเหลาดินสอ ตรายางหมึกในตัว ซองเอกสารน้ าตาล
 ซองพลาสติกแข็ง ถ่านอัลคาไลน์AA หลอดขาวหุ้ม
พลาสติก เคร่ืองเข้าเล่มเอกสาร

22,978.61         22,978.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800062110012 26/11/2561

710 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลระดับสูง 
จ านวน 2 เคร่ือง

50,000.00         50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800062110011 26/11/2561

711 จ้างแม่บ้านท าความสะอาด ห้องเรียน MIT MIT-S1 
MIT-S2 ส าหรับเดือน ธันวาคม 2561

1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางพิมพ์พา สิงห์ทอง นางพิมพ์พา สิงห์ทอง ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062110131 26/11/2561

712 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อริโก้Model 
U31MMPC2503SP จ านวน 4 หลอด และ Model 
U31MMPC4503SP จ านวน 1 หลอด

18,800.00         18,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800062110013 26/11/2561

713 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงานจ านวน 8 รายการ 
ประกอบด้วย เทปลบค าผิด ปากกาเมจิก มีดคัดเตอร์ใบ
เฉียง ไม้บรรทัด 12'' โพสต์-อิท ปากกาลูกล่ืนส าหรับใช้
ในกิจกรรมโครงการเรียนรู้จากผู้มีความเช่ียวชาญใน
สาขาวิชา SE

6,066.30           6,066.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062110135 26/11/2561

714 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงานจ านวน 5 รายการ 
ประกอบด้วย กระดาษสี 2 หน้า สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า สี
แดง และกระดาษบรู๊ฟ ส าหรับใช้ในกิจกรรมโครงการ
เรียนรู้จากผู้มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา SE

2,200.00           2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิต สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062110164 27/11/2561

715 ขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00             100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062110168 28/11/2561

หนา้ 66



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

716 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันท่ี30 พ.ย. 61 ใน
การเดินทางเข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ

2,800.00           2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062110166 28/11/2561

717 ซ้ือของท่ีระลึก กระเช้าอาหารทะเลแห้ง จ านวน 1 
กระเช้า ส าหรับมอบให้บริษัทเอ็มเอฟอีซี จ ากัด 
(มหาชน) ในการจัดโครงการเตรียมความพร้อมใน
รายวิชาสหกิจศึกษาของคณะฯ ในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 
2561

1,000.00           1,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณ ทิภาพร พรายน้ า คุณ ทิภาพร พรายน้ า ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062110170 28/11/2561

718 ซ้ือเคร่ืองไทยธรรม จ านวน 9 ชุด ส าหรับใช้ถวายพระใน
โครงการพิธีท าบุญเล้ียงพระเน่ืองในโอกาสวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจ าปี 2561

9,000.00           9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.สังฆภัณฑ์ ร้าน ศ.สังฆภัณฑ์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062110188 30/11/2561

719 จ้างเหมายานพาหนะรถสองแถว จ านวน 1 คัน ส าหรับ
ใช้ในการเดินทางรับส่งพระในโครงการพิธีท าบุญเล้ียง
พระเน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการ
สารสนเทศ ประจ าปี 2561

800.00             800.00 เฉพาะเจาะจง นายมร ชาวเหนือ นายมร ชาวเหนือ ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062110187 30/11/2561

720 ขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน จฉต 858
 ชลบุรี

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/เสนอ
ราคา 400.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/เสนอ
ราคา 400.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3900062110005 1/11/2561

721 ขอซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส าหรับงานส านักงาน 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/เสนอ
ราคา 30,000.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/เสนอ
ราคา 30,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3900062110003 8/11/2561

722 ขอจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ช้ัน 69,000.00 69,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชิตวิเศษทัวร์/เสนอ
ราคา 69,000.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชิตวิเศษทัวร์/เสนอ
ราคา 69,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3900062110007 12/11/2561

หนา้ 67



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

723 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิกเซล อาร์ต/เสนอราคา 1,800.00
 บาท

ร้านพิกเซล อาร์ต/เสนอราคา 1,800.00 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3900062110023 7/11/2561

724 เช่าชุดเคร่ืองเสียง,เวที,ระบบไฟ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลาร์จฟอร์จูน 18/เสนอราคา 
15,000.00 บาท

ร้าน ลาร์จฟอร์จูน 18/เสนอราคา 
15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3900062110005 9/11/2561

725 จ้างท าเหรียญรางวัล 25,740.00 25,740.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีชลสปอร์ต/เสนอราคา 
25,740.00 บาท

ร้านศรีชลสปอร์ต/เสนอราคา 25,740.00
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3900062110004 9/11/2561

726 ขอซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 56,400.00 56,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต/เสนอราคา 
56,400.00 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต/เสนอราคา 
56,400.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3900062110006 12/11/2561

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

นายสุภาพ  ย่ังยืน/เสนอราคา 2,000.00
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3900062110028 14/11/2561

728 ขอจ้างพ่วงข้างรถจักรยานยนต์พร้อมหลังคาคลุมพ่วงข้าง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเดชชยาทรัพย์/เสนอราคา 
15,000.00 บาท

ร้านเดชชยาทรัพย์/เสนอราคา 
15,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3900062110008 27/11/2561

729 ขอซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน ๒๐ รายการ 9,049.20 9,049.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/เสนอ
ราคา 9,049.20 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/เสนอ
ราคา 9,049.20 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3900062110039 22/11/2561

730 ขอซ้ือชุดกล้องวิดีโอ 120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พร้ิน/เสนอราคา 120,000.00 
บาท

วินเทค พร้ิน/เสนอราคา 120,000.00 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3900062110009 27/11/2561

หนา้ 68



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

731 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ค่าห้องประชุมพร้อม
อุปกรณ์ ในโครงการสัมมนาฯเร่ืองการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ ปีงบ 62 และเตรียมความพร้อมการ
ประเมินคุณภาพฯ ตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา61ใช้ 
13-14 ธ.ค. 61 จ.ปราจีนบุรี

10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง เซเรนนิต้ี โอเต็ลแอนด์สปา กบินทร์บุรี เซเรนนิต้ี โอเต็ลแอนด์สปา กบินทร์บุรี PR4000062110007 2/11/2018

732 จ้างเหมาบริการรถยนต์-เช่ารถบัสปรับอากาศ รับ-ส่ง
บุคลากรจัดสัมมนาฯเร่ืองการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ปี
งบ 62 และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพฯ 
ตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 61 จัด 12-14 ธ.ค. 61 
จ.ปราจีนบุรี

19,000.00         19,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนพพร ป้ันทอง นางนพพร ป้ันทอง PR4000062110006 2/11/2018

733 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-เติมน้ ามันเช้ือเพลิง วันท่ี 
16 พ.ย. 61 เพ่ือขนย้ายเคร่ืองคอมพิวเตอร์และหูฟัง 
กลับมาจากม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เติมรถสถาบัน
ภาษาขฉ7133

1,000.00           1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร PR4000062110016 16/11/2018

734 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 4 รายการ 14,900.00 14,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เน่ืองจากเป็นวัสดุท่ีมี
ประสิทธิภาพและราคาท่ี
เหมาะสม

PR4100062110011 8/11/2018

735 ขออนุมัติจ้างท าตรายาง จ านวน 7 รายการ 2,225.60 2,225.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด เน่ืองจากเป็นวัสดุท่ีมี
ประสิทธิภาพและราคาท่ี
เหมาะสม

PR4100062110014 15/11/2018

736 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุกาวอุด,ท่อน้ าท้ิง,ถ่ายเอกสาร,น้ าด่ืม
,น้ าแข็ง

3,444.00 3,444.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/1,160 บาท,ร้าน
ดินสอสีเคร่ืองเขียน/584,หจก.คณิศร/
1,700 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/1,160 บาท,ร้าน
ดินสอสีเคร่ืองเขียน/584,หจก.คณิศร/
1,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062110015 5/11/2561

737 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเลเซอร์สี 45,600.00 45,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/45,600 บาท วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/45,600 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062110017 6/11/2561

738 ขออนุมัติเช่าเต็นเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมนิสิตรายวิชา
ศึกษาท่ัวไป

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  เท่งเจียว/10,500 บาท นายสุเทพ  เท่งเจียว/10,500 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062110026 9/11/2561

หนา้ 69



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

739 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสายเอ็นตัดหญ้า,สายช าระ,สายต่อ
เข้าซ้ิงล้างหน้า,จ้างท าตรายาง

2,681.00 2,681.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/420 บาท,หจก.คณิ
ศร/ 800 บาท,
MR.D.I.Y.(bangkok)co.,Ltd/  701 
บาท,นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์/760
 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/420 บาท,หจก.คณิ
ศร/ 800 บาท,ร้าน Mr.d.a.y./701 บาท
,นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์/760 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062110028 14/11/2561

740 ขออนุมัติจัดซ้ือหลอดนีออนและหลอดLED 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประโยชน์การไฟฟ้า/800 บาท ร้านประโยชน์การไฟฟ้า/800 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062110029 14/11/2561

741 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คณิศร/2,800 บาท หจก.คณิศร/2,800 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062110041 29/11/2561

742 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เพ่ือเดินทางไป 
ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว วันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2561

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR4300062110001 7/11/2018

743 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เพ่ือรับส่ง
อาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยพาณิชยศาสต์เดินทางไปสอน ณ 
ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว วันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2561

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR4300062110009 11/11/2018

744 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร 2,886.50 2,886.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR4300062110010 11/11/2018

745 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบรายวิชา ภาคเรียนท่ี 
1/2561

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ นาคสมบูรณ์ นางสาวเบญจวรรณ นาคสมบูรณ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR4300062110011 20/11/2018

746 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารสี 260.00 260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR4300062110012 20/11/2018

747 ขออนุมัติค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง
ส าหรับใช้งานในส านักพัฒนานวัตกรรมต้ังแต่วันท่ี1
ตุลาคม2561 ถึงวันท่ี30กันยายน2562

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ให้บริการดี มีประสบการณ์ PR4400062110003 16/11/2018

หนา้ 70



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

748 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ(วันท่ี28พ.ย.2561) 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร ให้บริการดี มีประสบการณ์ PR4400062110005 23/11/2018

749 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ (วันท่ี 25พ.ย.
2561)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร ให้บริการดี มีประสบการณ์ PR4400062110004 23/11/2018

750 ค่าจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ(วันท่ี27พ.ย.
2561)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ ให้บริการดี มีประสบการณ์ PR4400062110007 27/11/2018

751 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 1,000.00           1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ให้บริการดี มีประสบการณ์ PO4400062110001 16/11/2561

752 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวาระการประชุม
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย คร้ังท่ี 7-2561

880.00 880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นผู้รับจ้างถ่ายเอกสารและ
เข้าเล่มโดยตรงและมีคุณภาพ

PR4500062110005 12/11/2561

753 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับใช้งานในโครงการ
เสริมศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทาง
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนว้ตกรรมประเภทนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 1

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงาน
โดยตรง และเป็นผู้จ าหน่าย
วัสดุส านักงานท่ีมีคุณภาพ

PR4500062110007 21/11/2561

754 ขออนุมัติจัดจ้างจัดท าเอกสารส าหรับใช้งานในโครงการ
เสริมศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทาง
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนว้ตกรรมประเภทนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 1

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นผู้รับจ้างถ่ายเอกสารและ
เข้าเล่มโดยตรงและมีคุณภาพ

PR4500062110008 21/11/2561

755 ขออนุมัติจัดจ้างจัดท าเอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นผู้รับจ้างถ่ายเอกสารและ
เข้าเล่มโดยตรงและมีคุณภาพ

PR4500062110009 26/11/2561

756 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โครงการเสริมศักยภาพและ
พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงาน
โดยตรง และเป็นผู้จ าหน่าย
วัสดุส านักงานท่ีมีคุณภาพ

PR4500062110010 26/11/2561

757 ค่าจ้างป๊ัมลูกกุญแจ(ประตูทางหนีไฟช้ัน2) จ านวน 1 
รายการ

70.00 70.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  ปันดี/ ราคาท่ีเสนอ 50 
บาท

นายสมศักด์ิ  ปันดี/ ราคาท่ีเสนอ 50 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110012 1/11/2018

หนา้ 71



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

758 วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์ HP Color Laserjet 
Pro200) จ านวน 2 รายการ

6,150.00 6,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 6,150 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 6,150 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110007 1/11/2018

759 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 3 รายการ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ 
ราคาท่ีเสนอ 4,900 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ ราคา
ท่ีเสนอ 4,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110001 1/11/2018

760 วัสดุอ่ืนๆ จ านวน 3 รายการ 2,385.00 2,385.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)/ ราคาท่ีเสนอ 2,385  บาท

บริษัท โอม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)/ ราคาท่ีเสนอ 2,385  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110011 1/11/2018

761 วัสดุจัดท านิทรรศการ จ านวน 6 รายการ 4,830.00 4,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, 
ร้านไถ่เส็ง/ ราคาท่ีเสนอ 4,740 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, 
ร้านไถ่เส็ง/ ราคาท่ีเสนอ 4,740 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110006 1/11/2018

762 วัสดุการเกษตร(ไข่ไรน้ าเค็ม) จ านวน 1 รายการ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร/ ราคาท่ีเสนอ
 13,500 บาท

ร้านท้ายตลาดการเกษตร/ ราคาท่ีเสนอ 
13,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110009 1/11/2018

763 ซ้ือพวงกุญแจ และพัด  จ านวน  2  รายการ 31,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร อรรถมานะ/ ราคาท่ี
เสนอ 31,000 บาท

นางสาวประภัสสร อรรถมานะ/ ราคาท่ี
เสนอ 31,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110002 1/11/2018

764 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 5 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ 
ราคาท่ีเสนอ 4,500 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ ราคา
ท่ีเสนอ 4,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110002 1/11/2018

หนา้ 72



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

765 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 14 รายการ 1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง นายอ าพล  เทียนเงิน,   นายสุริยา  
เช่ือมสัมพันธ์/ ราคาท่ีเสนอ 1,080 บาท

นายอ าพล  เทียนเงิน,   นายสุริยา  เช่ือม
สัมพันธ์/ ราคาท่ีเสนอ 1,080 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110010 1/11/2018

766 ซ้ือสินค้า จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤษณา วงษ์วิลาศ/ ราคาท่ี
เสนอ 18,000 บาท

นางสาวกฤษณา วงษ์วิลาศ/ ราคาท่ีเสนอ
 18,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110001 1/11/2018

767 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า-ปลาสีกุน) จ านวน 1 
รายการ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้องเย็นชวนชม/ ราคาท่ีเสนอ 6,000 
บาท

ห้องเย็นชวนชม/ ราคาท่ีเสนอ 6,000 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110008 1/11/2018

768 ซ้ือบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป  จ านวน  2  รายการ 8,039.98 8,039.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ ดิสทริ
บิวช่ัน จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 8,039.98 
บาท

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ ดิสทริ
บิวช่ัน จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 8,039.98 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110004 1/11/2018

769 ซ้ือวัสดุ จ านวน 3 รายการ เพ่ือน ามาใช้ในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

669.00 669.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิจชัยสเตช่ันเนอร่ี/ ราคาท่ีเสนอ 
669 บาท

ร้านกิจชัยสเตช่ันเนอร่ี/ ราคาท่ีเสนอ 669
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110005 2/11/2018

770 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  3  รายการ 4,859.60 4,859.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/ 
ราคาท่ีเสนอ 4,859.60 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/ 
ราคาท่ีเสนอ 4,859.60 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110007 2/11/2018

771 วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์HP Offecejet 7110)  
จ านวน 4 รายการ

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 3,800 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 3,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110013 2/11/2018

หนา้ 73



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

772 ซ้ือสินค้า จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี สกุลมงคลนาม/ ราคาท่ีเสนอ 
24,000 บาท

นางยุวดี สกุลมงคลนาม/ ราคาท่ีเสนอ 
24,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110006 2/11/2018

773 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/ ราคา
ท่ีเสนอ 2,700.06 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110008 5/11/2018

774 วัสดุยานพาหนะ (แบตเตอร่ีN-200) พร้อมประจุไฟ 
จ านวน 1 รายการ

16,400.00 16,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสินไทย 1/ ราคาท่ีเสนอ 16,400 
บาท

ร้านสินไทย 1/ ราคาท่ีเสนอ 16,400 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110017 5/11/2018

775 วัสดุระบบท่อประปา  จ านวน 9 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ ราคาท่ีเสนอ 
1,254 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ ราคาท่ีเสนอ 1,254
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110015 5/11/2018

776 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ีเสนอ
  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110016 5/11/2018

777 ค่าจ้างพิมพ์บัตรเข้าชมสถานเล้ียงสัตว์น้ าเค็ม จ านวน 3 
รายการ

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์/ ราคาท่ีเสนอ 
20,500 บาท

ร้านชลบุรีการพิมพ์/ ราคาท่ีเสนอ 
20,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110018 6/11/2018

778 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า-ปลาปักเป้าลายเสือ) 
จ านวน 1 รายการ

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ชัยวัฒน์/ ราคาท่ีเสนอ 
500 บาท

นายสมชาย  ชัยวัฒน์/ ราคาท่ีเสนอ 500
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110020 7/11/2018

หนา้ 74



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

779 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอนงค์  ย้ิมละมัย/ ราคาท่ีเสนอ 
8,420 บาท

นางอนงค์  ย้ิมละมัย/ ราคาท่ีเสนอ 
8,420 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110019 7/11/2018

780 ซ้ือสินค้า จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพล คุณอริยะเกษม ราคาท่ีเสนอ
 30,000 บาท

นายธีรพล คุณอริยะเกษม ราคาท่ีเสนอ 
30,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110011 7/11/2018

781 ซ้ือสินค้า จ านวน 10 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

81,888.00 81,888.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร/ ราคาท่ีเสนอ 
81,888 บาท

น.ส. สมใจ จามรเธียร/ ราคาท่ีเสนอ 
81,888 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110010 7/11/2018

782 ซ้ือสินค้าท่ีระลึก จ านวน 4 รายการ เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา/ ราคาท่ีเสนอ
 50,000 บาท

นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา/ ราคาท่ีเสนอ 
50,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110009 7/11/2018

783 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ีเสนอ
  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110024 8/11/2018

784 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ  จ านวน 5 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ 
ราคาท่ีเสนอ 3,800 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ ราคา
ท่ีเสนอ 3,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110025 8/11/2018

785 วัสดุไฟฟ้า และปรับอากาศ  จ านวน 2 รายการ 5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส จ ากัด
, ร้านรุ่งแอร์/ ราคาท่ีเสนอ 5,600 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส จ ากัด, 
ร้านรุ่งแอร์/ ราคาท่ีเสนอ 5,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110029 8/11/2018

หนา้ 75



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

786 ซ้ือลูกช้ิน  จ านวน  3  รายการ 4,652.00 4,652.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 4,652 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 4,652 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110013 9/11/2018

787 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  8  รายการ 8,243.65 8,243.65 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/ 
ราคาท่ีเสนอ 8,243.65 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/ 
ราคาท่ีเสนอ 8,243.65 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110012 9/11/2018

788 ค่าจ้างเหมาเตรียมตัวอย่าง จ านวน 1 รายการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวรางคณา  สินทรัพย์/ ราคาท่ีเสนอ
 1,000 บาท

นางวรางคณา  สินทรัพย์/ ราคาท่ีเสนอ 
1,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110037 9/11/2018

789 วัสดุการเกษตร(กาวมหาอุด) จ านวน 1 รายการ 780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ ราคาท่ีเสนอ 780 
บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ ราคาท่ีเสนอ 780 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110040 12/11/2018

790 ซ้ือสินค้าท่ีระลึก จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

18,750.00 18,750.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา/ ราคาท่ีเสนอ
 18,750 บาท

นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา/ ราคาท่ีเสนอ 
18,750 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110014 12/11/2018

791 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ีเสนอ
  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110038 12/11/2018

792 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ-รอยร่ัวท่อน้ ายา(ขนาด
 27,000BTU.) จ านวน 1 เคร่ือง

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ 2,500  บาท ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ 2,500  บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110042 13/11/2018

หนา้ 76



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

793 ซ้ือสินค้า จ านวน 5 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

9,112.10 9,112.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 9,112.10 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 9,112.10 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110016 13/11/2018

794 ซ้ือพาย,คุกก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์/ ราคาท่ี
เสนอ 1,800 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์/ ราคาท่ี
เสนอ 1,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110015 13/11/2018

795 ซ้ือตุ๊กตา จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

63,558.00 63,558.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ
 63,558 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
63,558 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110017 13/11/2018

796 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 3 รายการ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอนงค์  ย้ิมละมัย ,   นางเอ้ือมเดือน 
 แสงสัตยา/ ราคาท่ีเสนอ 12,000 บาท

นางอนงค์  ย้ิมละมัย ,   นางเอ้ือมเดือน  
แสงสัตยา/ ราคาท่ีเสนอ 12,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110041 13/11/2018

797 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) และวัสดุไฟฟ้า จ านวน 
14 รายการ

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเช่ียน แอนด์ ซี อะแควเรียม, ลัค
ก้ีการ์เด้นท์ , ร้านปลาสวย/ ราคาท่ี
เสนอ 13,860 บาท

ร้านโอเช่ียน แอนด์ ซี อะแควเรียม, ลัคก้ี
การ์เด้นท์ , ร้านปลาสวย/ ราคาท่ีเสนอ 
13,860 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110043 13/11/2018

798 ซ้ือสินค้า จ านวน 25 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

77,260.00 77,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอ านวยพาณิชย์ ,  ร้านกิจชัยส
เตช่ันเนอร่ี/ ราคาท่ีเสนอ 77,260 บาท

ร้านโชคอ านวยพาณิชย์ ,  ร้านกิจชัยส
เตช่ันเนอร่ี/ ราคาท่ีเสนอ 77,260 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110018 13/11/2018

799 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 8 รายการ 2,180.00 2,180.00 เฉพาะเจาะจง นายนาวิก  กล่อมประเสริฐ/ ราคาท่ี
เสนอ 2,175 บาท

นายนาวิก  กล่อมประเสริฐ/ ราคาท่ีเสนอ
 2,175 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110051 14/11/2018

หนา้ 77



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

800 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ีเสนอ
  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110050 14/11/2018

801 วัสดุวิทยาศาสตร์  จ านวน 2 รายการ 775.00 775.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยืนยงพานิช/ ราคาท่ีเสนอ 575 บาท ร้านยืนยงพานิช/ ราคาท่ีเสนอ 575 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110054 14/11/2018

802 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 1 รายการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้องเย็นชวนชม/ ราคาท่ีเสนอ 6,000 
บาท

ห้องเย็นชวนชม/ ราคาท่ีเสนอ 6,000 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110053 14/11/2018

803 วัสดุปรับอากาศ(มอเตอร์พัดลม) จ านวน 1 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ  4,900 บาท ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ  4,900 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110049 14/11/2018

804 วัสดุส านักงาน(โทรศัพท์ส านักงาน) จ านวน 2 รายการ 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
2,079 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
2,079 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110060 15/11/2018

805 ซ้ือสินค้า จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

25,650.00 25,650.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี สกุลมงคลนาม/ ราคาท่ีเสนอ 
25,650 บาท

นางยุวดี สกุลมงคลนาม/ ราคาท่ีเสนอ 
25,650 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110019 15/11/2018

806 ค่าจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ดรีม''สวทล. 
550300301000002(พ่วงข้าง) พร้อมค่าบริการ  จ านวน
 1 งาน

1,410.00 1,410.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพงศ์  คงคาศร์/ ราคาท่ีเสนอ 
1,410  บาท

นายอนุพงศ์  คงคาศร์/ ราคาท่ีเสนอ 
1,410  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110056 15/11/2018

หนา้ 78



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

807 วัสดุการเกษตร(วัสดุระบบท่อประปา) จ านวน 6 รายการ 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค/ ราคาท่ีเสนอ 
940 บาท

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค/ ราคาท่ีเสนอ 940
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110058 15/11/2018

808 วัสดุอุปกรณ์ด าน้ า  จ านวน 6 รายการ 30,067.00 30,067.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สคูบ้า เทคนิค เซอร์วิส จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 29,072.97 บาท

บริษัท สคูบ้า เทคนิค เซอร์วิส จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 29,072.97 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110059 15/11/2018

809 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ีเสนอ
  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110063 16/11/2018

810 ค่าจ้างตรวจเช็ค และซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด 
จ านวน 3 รายการ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค/ ราคาท่ีเสนอ 4,480 
บาท

นิวทาวน์ เทคนิค/ ราคาท่ีเสนอ 4,480 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110066 16/11/2018

811 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  8  รายการ 10,490.75 10,490.75 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/ 
ราคาท่ีเสนอ 10,490.75 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/ 
ราคาท่ีเสนอ 10,490.75 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110021 16/11/2018

812 ค่าจ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ด าน้ า  จ านวน
 3 รายการ

2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สคูบ้า เทคนิค เซอร์วิส จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 2,354 บาท

บริษัท สคูบ้า เทคนิค เซอร์วิส จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 2,354 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110067 16/11/2018

813 ซ้ือตุ๊กตา จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

58,534.35 58,534.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ
 58,534.35  บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
58,534.35  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110020 16/11/2018

หนา้ 79



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

814 ค่าจ้างบริการตรวจเช็ค พร้อมเปล่ียนสายสัญญาณ
โทรศัพท์ หมายเลขภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
(2591-2594) จ านวน 1 งาน

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค/ ราคาท่ีเสนอ 3,210
บาท

นิวทาวน์ เทคนิค/ ราคาท่ีเสนอ 3,210
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110064 16/11/2018

815 จ้างตกแต่งสถานท่ีพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ณ สถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล ใน Theme : Bangsaen 
Aquarium Fantacy เพ่ือส าหรับท ากิจกรรมในช่วง
เทศกาลคริสมาสต์ และวันข้ึนปีใหม่ 2562

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแก้ว เวศยวรนันท์/ ราคาท่ีเสนอ 
70,000 บาท

นายแก้ว เวศยวรนันท์/ ราคาท่ีเสนอ 
70,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110079 19/11/2018

816 ซ้ือสินค้า จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายไอศกรีมตัก
ในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

2,641.83 2,641.83 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย/ ราคาท่ีเสนอ 
2,641.83 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย/ ราคาท่ีเสนอ 2,641.83
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110023 20/11/2018

817 ซ้ือสินค้า วัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบการขาย จ านวน 
21 รายการ เพ่ือน ามาขายและใช้ในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

20,890.00 20,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)/ 
ราคาท่ีเสนอ 20,890 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)/ 
ราคาท่ีเสนอ 20,890 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110022 20/11/2018

818 ซ้ือสินค้า จ านวน 3 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

6,137.59 6,137.59 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 6,137.59 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 6,137.59 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110024 20/11/2018

819 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ีเสนอ
  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110081 21/11/2018

820 วัสดุไฟฟ้า และปรับอากาศ  จ านวน 3 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ 
ราคาท่ีเสนอ 3,700 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ ราคา
ท่ีเสนอ 3,700 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110080 21/11/2018

หนา้ 80



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

821 ซ้ือสินค้า(ข้าวกล่อง) จ านวน 177 กล่อง เพ่ือน ามาขาย
ให้กับโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

7,080.00 7,080.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช  พงษ์วุฒิธรรม/ ราคาท่ี
เสนอ 7,080 บาท

นายมาโนช  พงษ์วุฒิธรรม/ ราคาท่ีเสนอ
 7,080 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110026 21/11/2018

822 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 5 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเช่ียน แอนด์ ซี อะแควเรียม/ 
ราคาท่ีเสนอ 4,150 บาท

ร้านโอเช่ียน แอนด์ ซี อะแควเรียม/ 
ราคาท่ีเสนอ 4,150 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110083 21/11/2018

823 จ้างจัดท าส่ือวิดีทัศน์ ชุดเปิดโลกทะเลไทย จ านวน 3-4 
ตอน ตอนละประมาณ 15 นาที รวมความยาวประมาณ 
60 นาที (เงินบริจาค-จัดท าส่ือ)

120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภิเษกสิทธ์ิ อินทิพย์/ ราคาท่ีเสนอ 
120,000 บาท

นายภิเษกสิทธ์ิ อินทิพย์/ ราคาท่ีเสนอ 
120,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PO7000062110001 21/11/2018

824 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ีเสนอ
  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110086 22/11/2018

825 ซ้ือสินค้า จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

28,785.00 28,785.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี สกุลมงคลนาม/ ราคาท่ีเสนอ 
28,785 บาท

นางยุวดี สกุลมงคลนาม/ ราคาท่ีเสนอ 
28,785 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110027 22/11/2018

826 ซ้ือลูกช้ิน  จ านวน  3  รายการ 4,652.00 4,652.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 4,652 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 4,652 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110029 23/11/2018

827 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  9  รายการ 17,533.37 17,533.37 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/ 
ราคาท่ีเสนอ 17,533.37 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/ 
ราคาท่ีเสนอ 17,533.37 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110028 23/11/2018

หนา้ 81



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

828 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า)  จ านวน 3 รายการ 7,290.00 7,290.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  รุ่งแสง/ ราคาท่ีเสนอ 
7,290 บาท

นายสมชาย  รุ่งแสง/ ราคาท่ีเสนอ 7,290
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110093 26/11/2018

829 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 3 รายการ 660.00 660.00 เฉพาะเจาะจง นายอ าพล  เทียนเงิน/ ราคาท่ีเสนอ 
660 บาท

นายอ าพล  เทียนเงิน/ ราคาท่ีเสนอ 660
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110092 26/11/2018

830 ซ้ือขนมจีบไก่   จ านวน  1  รายการ 3,081.60 3,081.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
3,081.60 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
3,081.60 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110030 26/11/2018

831 ซ้ือคุ้กก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร/ ราคาท่ี
เสนอ 1,500 บาท

คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร/ ราคาท่ีเสนอ
 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110033 26/11/2018

832 ซ้ือพาย,คุกก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์/ ราคาท่ี
เสนอ 1,800 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์/ ราคาท่ี
เสนอ 1,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110031 26/11/2018

833 ซ้ือสินค้า จ านวน 3 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

20,520.00 20,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอ านวยพาณิชย์ / ราคาท่ีเสนอ 
20,520 บาท

ร้านโชคอ านวยพาณิชย์ / ราคาท่ีเสนอ 
20,520 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110032 26/11/2018

834 ซ้ือสินค้า(ข้าวกล่อง) จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาขาย
ให้กับโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา

6,725.00 6,725.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุณหนิม/ ราคาท่ีเสนอ 6,725 บาท ร้านคุณหนิม/ ราคาท่ีเสนอ 6,725 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110034 27/11/2018

หนา้ 82



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

835 หนังสือพิมพ์(ประจ าเดือน ธันวาคม 2561) จ านวน 2 
รายการ

620.00 620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร/ ราคาท่ีเสนอ 620 บาท ร้านเกษากร/ ราคาท่ีเสนอ 620 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110095 27/11/2018

836 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงตู้จัดแสดงเขตน้ าข้ึนน้ าลง (ตู้ 
A) จ านวน 1 รายการ (เงินบริจาค-สนับสนุนสถานเล้ียง
สัตว์น้ าเค็ม)

408,740.00 408,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอน่ี โคโบ บางกอก จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 408,740  บาท

บริษัท โอน่ี โคโบ บางกอก จ ากัด/ ราคา
ท่ีเสนอ 408,740  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PO7000062110002 28/11/2018

837 ซ้ืออิชิตัน  จ านวน  1  รายการ 14,175.00 14,175.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน/ ราคาท่ีเสนอ 
14,175 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน/ ราคาท่ีเสนอ 
14,175 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062110035 27/11/2018

838 น้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับพนักงานรับ-ส่งหนังสือ
(ประจ าเดือน ธันวาคม 2561) จ านวน 1 รายการ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง / 
ราคาท่ีเสนอ 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง / ราคา
ท่ีเสนอ 400 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110094 27/11/2018

839 วัสดุการเกษตร(วัตถุดิบอาหารสัตว์น้ า) จ านวน 3 รายการ 1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร/ ราคาท่ีเสนอ
 1,680 บาท

ร้านท้ายตลาดการเกษตร/ ราคาท่ีเสนอ 
1,680 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110096 27/11/2018

840 วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเคร่ืองพิมพ์ HP Designjet 
T1300) จ านวน 4 รายการ

14,250.00 14,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 14,250 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 14,250 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110103 28/11/2018

841 วัสดุอ่ืนๆ (ชุดซานตาครอส) จ านวน 1 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิราจ ช้อป/ ราคาท่ีเสนอ 2,380 
บาท

ร้านมิราจ ช้อป/ ราคาท่ีเสนอ 2,380 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110106 28/11/2018

หนา้ 83



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

842 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 5 รายการ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้ีฮวดสุน  , ห้องเย็นชวนชม/ ราคา
ท่ีเสนอ 15,260 บาท

ร้านล้ีฮวดสุน  , ห้องเย็นชวนชม/ ราคาท่ี
เสนอ 15,260 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110107 28/11/2018

843 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ีเสนอ
  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110101 28/11/2018

844 วัสดุส านักงาน(กระดาษสต๊ิกเกอร์PP)  จ านวน 1 รายการ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 2,400 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 2,400 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110104 28/11/2018

845 ค่าจ้างเหมาเตรียมตัวอย่าง จ านวน 1 รายการ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรางคณา  สินทรัพย์/ ราคาท่ี
เสนอ 500 บาท

นางสาววรางคณา  สินทรัพย์/ ราคาท่ี
เสนอ 500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110105 28/11/2018

846 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 15 รายการ 1,155.00 1,155.00 เฉพาะเจาะจง นายนาวิก  กล่อมประเสริฐ/ ราคาท่ี
เสนอ 1,155 บาท

นายนาวิก  กล่อมประเสริฐ/ ราคาท่ีเสนอ
 1,155 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110113 29/11/2018

847 วัสดุการเกษตร(อาร์ทีเมีย) จ านวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรจงฟาร์ม/ ราคาท่ีเสนอ 1,080 
บาท

ร้านบรรจงฟาร์ม/ ราคาท่ีเสนอ 1,080 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062110118 30/11/2018

848 Haemodialysis Set Sterile (ชุดแทงเข็ม) (BUU AVF 
01) จ านวน 1,500 ชุด

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110014 1/11/2561

849 ดูดส่ิงปฏิกูลจากบ่อบ าบัดน้ าเสีย 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานเทศบาลเมืองแสนสุข ส านักงานเทศบาลเมืองแสนสุข คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110021 1/11/2561

หนา้ 84



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

850 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062100546 1/11/2561

851 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062100534 1/11/2561

852 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองไตเทียม 
Fresenius รุ่น 4008S no.9 หมายเลขอนุกรม 
5VCAY479

4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110008 1/11/2561

853 ขออนุมัติซ้ือ Serim Residual Peroxide Test Strips 
1x100 จ านวน 3 bottle

3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110013 1/11/2561

854 ขออนุมัติซ้ือAV Set online BVM for 5008 จ านวน 
400 เส้น

91,200.00 91,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110009 1/11/2561

855 ขออนุมัติซ้ือสารเภสัชรังสีชนิด I-131 Capsule 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

99,800.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110003 1/11/2561

856 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
กันยายน 2561

36,100.00 36,100.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110011 1/11/2561

857 จ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.
2561

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110001 1/11/2561

858 จ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
พฤศจิกายน 2561

280,000.00 280,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110001 1/11/2561

859 จ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางห้องปฏิบ้ัติการ 360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ จ ากัด บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020016 5/2/2562

หนา้ 85



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

860 จ้างบริการดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือแพทย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จ ากัด (ยกเลิก) บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จ ากัด (ยกเลิก) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110015 7/11/2561

861 ซ้ือ Admit set 92,800.00 92,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอ็น.เอ็น.มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษัท พี.เอ็น.เอ็น.มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110017 1/11/2561

862 ซ้ือกระดาษบันทึกผลส าหรับเคร่ืองวัดความดัน 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทัช อิน เทค จ ากัด บริษัท ทัช อิน เทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110018 1/11/2561

863 ซ้ือผงหมึก LaserJet HP CE 278 A 91,800.00 91,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ จ ากัด บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110016 1/11/2561

864 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 3 รายการ 94,540.00 94,540.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110023 1/11/2561

865 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิเคิล บางกอก จ ากัด บริษัท เมดิเคิล บางกอก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110022 1/11/2561

866 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 ชนิด 56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110012 1/11/2561

867 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 7,440.00 7,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110024 1/11/2561

868 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 34,590.00 34,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062100581 2/11/2561

869 ซ้ือยา Teevir tab (TDF300+EFV600+Emtri200) 
จ านวน 60 ขวด

59,400.00 59,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110027 2/11/2561

หนา้ 86



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

870 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,225.00 5,225.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110040 2/11/2561

871 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,300.00 8,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110042 2/11/2561

872 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,900.00 8,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110041 2/11/2561

873 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110044 2/11/2561

874 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110043 2/11/2561

875 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110045 2/11/2561

876 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062100574 2/11/2561

877 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอสอี เมดิคอล จ ากัด บริษัท พีเอสอี เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062100560 2/11/2561

878 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062100554 2/11/2561

879 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062100553 2/11/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

880 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,250.00 13,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062100563 2/11/2561

881 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062100555 2/11/2561

882 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คาร์ล ไซส์ส จ ากัด บริษัท คาร์ล ไซส์ส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062100561 2/11/2561

883 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062100569 2/11/2561

884 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062100556 2/11/2561

885 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062100566 2/11/2561

886 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,330.00 23,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062100572 2/11/2561

887 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท ฮีลลอล ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062100562 2/11/2561

888 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 27,766.50 27,766.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110059 2/11/2561

889 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 28,700.00 28,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062100579 2/11/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

890 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 41,730.00 41,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062100557 2/11/2561

891 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 44,600.00 44,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062100550 2/11/2561

892 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 46,950.00 46,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062100575 2/11/2561

893 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062100580 2/11/2561

894 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062100571 2/11/2561

895 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 61,730.00 61,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062100552 2/11/2561

896 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 62,300.00 62,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062100577 2/11/2561

897 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 90,900.00 90,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062100573 2/11/2561

898 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 94,000.00 94,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062100551 2/11/2561

899 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 95,230.00 95,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062100558 2/11/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

900 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062100559 2/11/2561

901 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและก าจัดมูลฝอยติด
เช้ือประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561

68,350.00 68,350.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล เฮลท์แคร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล เฮลท์แคร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110004 2/11/2561

902 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ 
Sleep Test แบบ PSG ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110005 2/11/2561

903 ค่าบริการสลายน่ิว 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ ากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิสเซส
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110006 2/11/2561

904 ค่าบริการสลายน่ิว 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวีเมด จ ากัด บริษัท โนวีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110007 2/11/2561

905 ซ้ือยา CAPD 10 (1.5% Low Cal) เหลือง 2000 ml 
จ านวน 112 ถุง

15,904.00 15,904.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110054 2/11/2561

906 ซ้ือยา Cyclosporine 100 mg (Equoral100) จ านวน 
5 กล่อง , Cyclosporine 25 mg (Equoral25) จ านวน
 10 กล่อง

29,853.00 29,853.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110038 2/11/2561

907 ซ้ือยา Desflurane 240 mL (Suprane) จ านวน 10 55,907.50 55,907.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110025 2/11/2561

908 ซ้ือยา Eperisone HCl 50 mg tab (Myonal) จ านวน 
45 Pack

95,818.50 95,818.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110029 2/11/2561

909 ซ้ือยา Fenofibrate 200 mg cap (Adfen-200) 
จ านวน 3000 กล่อง

67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110034 2/11/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

910 ซ้ือยา Fenofibric acid 135 mg cap (Trilipix) จ านวน
 250 d]jv'

84,262.50 84,262.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110033 2/11/2561

911 ซ้ือยา Flunarizine 5 mg (Poli-flunarin) จ านวน 20 
กล่อง

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110035 2/11/2561

912 ซ้ือยา Fluticasone 125 mcg evo 120d (Flixotide) 
จ านวน 100 ขวด

22,363.00 22,363.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110032 2/11/2561

913 ซ้ือยา Fsh CycloProgynova21 (EV2/21+NG0.5/10)
 จ านวน 60 แผง

10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110028 2/11/2561

914 ซ้ือยา Furosemide 500 mg tab (Furetic) จ านวน 30
 กล่อง , Ranitidine 50 mg/2 ml inj (Zantidon) 
จ านวน 50 กล่อง

31,351.00 31,351.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110037 2/11/2561

915 ซ้ือยา INSulin Rl 100u/ml 10 ml (Insugen R) 
จ านวน 100 vial

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
 จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110039 2/11/2561

916 ซ้ือยา Itraconazole 100 mg cap (Itracon) จ านวน 
20 กล่อง

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110036 2/11/2561

917 ซ้ือยา Ranolazine 500 mg tab (Ranexa) จ านวน 50
 กล่อง

83,460.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110031 2/11/2561

918 ซ้ือยา Sevoflurane 250 ml inj (Sevorane) จ านวน 
15 ขวด

98,065.50 98,065.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110026 2/11/2561

919 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 83,255.00 83,255.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062100582 2/11/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

920 จ้างท าขารองโลงศพ 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุพงษ์ เรืองศรี นายภานุพงษ์ เรืองศรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110063 4/11/2561

921 จ้างพันมอเตอร์เคร่ืองซักผ้า 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร คงต้ังจิตต์ นายวิเชียร คงต้ังจิตต์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110067 4/11/2561

922 เปล่ียนสารกรองน้ า 52,344.40 52,344.40 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอพีเคซัพพอร์ตแอนด์
เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอพีเคซัพพอร์ตแอนด์
เซอร์วิส

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110068 29/11/2561

923 ซ้ืออะไหล่เคร่ืองมือแพทย์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส
 จ ากัด

บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110065 4/11/2561

924 ซ่อมบอร์ดเคร่ืองดึงคอ 35,500.00 35,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส
 จ ากัด

บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110030 14/11/2561

925 ซ่อมเคร่ืองซักผ้า 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประภาส รูปเหล่ียม นายประภาส รูปเหล่ียม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110068 4/11/2561

926 ซ้ือวัสดุเข้าคลังไว้เบิก 7,434.36 7,434.36 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110064 4/11/2561

927 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
 (เพ่ิมเติม)

339.48 339.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110089 5/11/2561

928 ขออนุมัติซ้ือ EZ BAG II (ถุงบรรจุอาหารเหลว) จ านวน 
12,000 ใบ

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110090 5/11/2561

929 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 6 เคร่ือง 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110093 5/11/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

930 ขออนุมัติบ ารุงรักษาโปรแกรม HOSxP 1,200,000.00 1,200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ 
จ ากัด

บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110011 5/11/2561

931 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดภายในอาคารและบริเวณ
รอบนอกอาคารของคณะแพทยศาสตร์

6,279,702.00 6,279,702.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท เอ.เอ็น.จี. แมเนจเมนท์ แอนด์ 
เซอร์วิสเซส จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.จี. แมเนจเมนท์ แอนด์ 
เซอร์วิสเซส จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110010 5/11/2561

932 ซ้ือยา Brimonidine 0.15% e.d 5 ml (Alphagan) 
จ านวน 200 ขวด , Ofloxacin 0.3% e.d 5 ml 
(Exocin) จ านวน 100 ขวด

71,155.00 71,155.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110076 5/11/2561

933 ซ้ือยา Imidafenacin 0.1 mg tab (Uritos) จ านวน 50
 box

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110081 5/11/2561

934 ซ้ือยา Sertraline 50 mg tab (SerLIFt) จ านวน 500 
กล่อง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110080 5/11/2561

935 ซ้ือยา Sodium BICarbonate 300 mg tab 
(SoDAmint) จ านวน 100 ขวด

7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110079 5/11/2561

936 ซ้ืออ๊อกซิเชนชนิดท่อ 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110083 5/11/2561

937 ซ่อมหัวจ่ายไนตรัสอ๊อกไซด์ และชุดจ่ายอ๊อกซิเจน 19,902.00 19,902.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แองโกล เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แองโกล เซอร์วิส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062010045 17/1/2562

938 ซ้ือยา Gabapentin 100 mg (Gabutin) จ านวน 400 
กล่อง , DicloFEnac 75 mg/3 ml inj (Dosanac) 
จ านวน 10 กล่อง

97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110077 5/11/2561

939 ขออนุมัติซ้ืออาหารปรุงส าเร็จส าหรับผู้ป่วยใน 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561

500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110012 6/11/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

940 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 10 เคร่ือง 99,885.00 99,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จ ากัด บริษัท ออดิเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110100 6/11/2561

941 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 128,590.00 128,590.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110096 6/11/2561

942 ซ่อมไดสตาร์ทรถทะเบียน กฉ 6483 7,400.00 7,400.00 เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร คงต้ังจิตต์ นายวิเชียร คงต้ังจิตต์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062100124 6/11/2561

943 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 438,314.80 438,314.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110013 6/11/2561

944 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 465,664.00 465,664.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110014 6/11/2561

945 ค่าบริการตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง 241.10 241.10 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110097 6/11/2561

946 ขอซ้ือ Intubating stylet 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนเบิลเมดิซีน จ ากัด บริษัท โนเบิลเมดิซีน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110113 7/11/2561

947 ซ้ือ 0.9% Sodium Chloride (NSS) 1,000 ml จ านวน
 3,120 ขวด

95,160.00 95,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110101 7/11/2561

948 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110107 7/11/2561

949 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 5,275.00 5,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110105 7/11/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

950 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110108 7/11/2561

951 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110102 7/11/2561

952 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110103 7/11/2561

953 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 99,065.00 99,065.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110106 7/11/2561

954 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนเบิลเมดิซีน จ ากัด บริษัท โนเบิลเมดิซีน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110112 7/11/2561

955 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอสอี เมดิคอล จ ากัด บริษัท พีเอสอี เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110121 7/11/2561

956 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เอ็กเซล จ ากัด บริษัท ฟีนิกซ์ เอ็กเซล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110118 7/11/2561

957 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เอ็กเซล จ ากัด บริษัท ฟีนิกซ์ เอ็กเซล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110120 7/11/2561

958 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,305.00 12,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เอ็กเซล จ ากัด บริษัท ฟีนิกซ์ เอ็กเซล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110122 7/11/2561

959 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 16,177.33 16,177.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110115 7/11/2561

หนา้ 95



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

960 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110109 7/11/2561

961 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 24,610.00 24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110114 7/11/2561

962 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เอ็กเซล จ ากัด บริษัท ฟีนิกซ์ เอ็กเซล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110119 7/11/2561

963 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จ ากัด บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110117 7/11/2561

964 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม ดี อี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม ดี อี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110110 7/11/2561

965 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 61,600.00 61,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110116 7/11/2561

966 ขออนุมัติซ้ือ Blood Tubing Set NS-2060 No.15 
(INT) จ านวน 1,000 ช้ิน

84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110123 7/11/2561

967 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 2 
รายการ

83,370.00 83,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110125 7/11/2561

968 ขอซ้ือ Litholyme 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110111 7/11/2561

969 ขอซ่ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110146 9/11/2561

หนา้ 96



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

970 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ นายจ านงค์ ญาติเจริญ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110018 9/11/2561

971 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110135 9/11/2561

972 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 11,110.00 11,110.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110137 9/11/2561

973 ขอซ้ือวัสดุอุปกกรณ์ทางการแพทย์ 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110153 9/11/2561

974 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110143 9/11/2561

975 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110154 9/11/2561

976 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทค 
จ ากัด

บริษัท ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110145 9/11/2561

977 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110144 9/11/2561

978 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110142 9/11/2561

979 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเทค 24 จ ากัด บริษัท วินเทค 24 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110147 9/11/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

980 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 15,408.00 15,408.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110138 9/11/2561

981 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพล้น เมดิคอล จ ากัด บริษัท แพล้น เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110149 9/11/2561

982 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 17,840.00 17,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110162 9/11/2561

983 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,840.00 22,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110164 9/11/2561

984 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110152 9/11/2561

985 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110161 9/11/2561

986 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110158 9/11/2561

987 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110139 9/11/2561

988 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 43,560.00 43,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110165 9/11/2561

989 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110155 9/11/2561

หนา้ 98



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

990 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110156 9/11/2561

991 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 60,990.00 60,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110150 9/11/2561

992 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 69,550.00 69,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110159 9/11/2561

993 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110157 9/11/2561

994 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110140 9/11/2561

995 ขอซ้ือเมาส์ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110133 9/11/2561

996 ขออนุมัติค่าจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจ าเดือนพฤศจิกายน
 พ.ศ. 2561

150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110021 9/11/2561

997 ซ้ือยา Acetar 1000 ml (A.N.B) จ านวน 300 ถุง , 
N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) (AS) จ านวน 
2000 ขวด

71,200.00 71,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวย
เภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวย
เภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110148 9/11/2561

998 ซ้ือยา Meropenam 1 gm inj (Mapenem) จ านวน 
400 vial

92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110130 9/11/2561

999 ซ้ือยา Penicillin G Sodium 5 mu inj  (Pen G 5 
mu) จ านวน 200 vial

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากัด บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110141 9/11/2561

หนา้ 99



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1000 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2,130.00 2,130.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110136 9/11/2561

1001 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 182,756.00 182,756.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110027 10/11/2561

1002 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 201,053.00 201,053.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110028 10/11/2561

1003 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 203,835.00 203,835.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110025 10/11/2561

1004 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 464,808.00 464,808.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110023 10/11/2561

1005 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 365,940.00 365,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110024 10/11/2561

1006 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 395,900.00 395,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110022 10/11/2561

1007 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 428,000.00 428,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110029 10/11/2561

1008 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 283,015.00 283,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110026 10/11/2561

1009 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110175 12/11/2561

หนา้ 100



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1010 Rapid Mutti-Enzyme  10 แกลลอน 33,063.00 33,063.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110184 13/11/2561

1011 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 9 เคร่ือง 92,670.00 92,670.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จ ากัด บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110196 13/11/2561

1012 ซ้ือ Rapid Attest Steam 53,928.00 53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110182 13/11/2561

1013 ซ้ือ Supper Rapid 5 Steam-plus 49,755.00 49,755.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110183 13/11/2561

1014 ซ้ือ Comply EO 5,724.50 5,724.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110181 13/11/2561

1015 ซ้ือยา Augmentin 1 gm tab (A875+C125) 
(Cavumox) จ านวน 800 กล่อง , Roxithromycin 100
 mg tab (ROTHRICIN) จ านวน 5 กล่อง

99,082.00 99,082.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110199 14/11/2561

1016 ซ้ือยา Chlorpheniramine 10 mg/ml inj (CPM) 
จ านวน 1000 amp,Calcium gluconate 10% 10 ml
 จ านวน 300 amp,Amitriptyline 25 mg (GPO) 
จ านวน 10 กล่อง,Amoxycillin 500 mg cap (GPO 
Mox) จ านวน 100 กล่อง

72,112.50 72,112.50 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110202 14/11/2561

1017 ซ้ือยา CAPD 10 (1.5%Low Cal) เหลือง 2000 ml 
จ านวน 112 ถุง

15,904.00 15,904.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110201 14/11/2561

1018 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ 265,000.00 265,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110034 15/11/2561

หนา้ 101



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1019 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 115,200.00 115,200.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110036 15/11/2561

1020 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 171,200.00 171,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110040 15/11/2561

1021 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 196,880.00 196,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110032 15/11/2561

1022 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 411,682.50 411,682.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110031 15/11/2561

1023 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
 จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110038 15/11/2561

1024 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 251,664.00 251,664.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110039 15/11/2561

1025 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 288,900.00 288,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110033 15/11/2561

1026 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 236,256.00 236,256.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110035 15/11/2561

1027 Transfusion Set (ชุดให้เลือดแบบ03-BS) จ านวน 500
 ชุด

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110238 16/11/2561

1028 วัสดุวิทยาศาสตร์จ านวน 6 รายการ 79,896.90 79,896.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110240 16/11/2561

หนา้ 102



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1029 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 7,276.00 7,276.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110246 16/11/2561

1030 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิต้ี เด็นตัล จ ากัด บริษัท ยูนิต้ี เด็นตัล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110241 16/11/2561

1031 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110254 16/11/2561

1032 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,820.00 9,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110251 16/11/2561

1033 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 14,425.00 14,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110253 16/11/2561

1034 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20,550.00 20,550.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110249 16/11/2561

1035 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110250 16/11/2561

1036 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110252 16/11/2561

1037 ขอซ่อมเครืองวัดสายตา 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดีอินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด บริษัท แกรนดีอินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110255 16/11/2561

1038 ซ้ือ Blade - OR#11 จ านวน 20 กล่อง 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110245 16/11/2561

หนา้ 103



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1039 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์จ านวน 3 รายการ 50,825.00 50,825.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110243 16/11/2561

1040 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 3 รายการ 31,800.00 31,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110242 16/11/2561

1041 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 3 รายการ 43,119.40 43,119.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110247 16/11/2561

1042 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 434,420.00 434,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110042 16/11/2561

1043 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,199.00 1,199.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110244 16/11/2561

1044 ขอซ้ือผงหมึก 2,835.50 2,835.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110258 19/11/2561

1045 ซ้ือยา Berodual Inhaler 10 ml (200 dose) จ านวน 
200 ชุด

37,878.00 37,878.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110261 19/11/2561

1046 ขออนุมัติค่าบริการสอบเทียบเคร่ืองตรวจการได้ยินหูช้ัน
กลาง จ านวน 1 รายการ

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110045 19/11/2561

1047 ขอซ่อมเคร่ืองโทรสาร 2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110259 19/11/2561

1048 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 86,800.00 86,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110263 20/11/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1049 ขออนุมัติซ้ือ MDT Plus 4 Cold Sterilant, 5000 mL.
 จ านวน 10 แกลลอน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110269 20/11/2561

1050 ซ้ือยา MTV tab (Multivitamin) จ านวน 20 กล่อง , 
Lactulose 66.7% syr 100 ml (Laevolac) จ านวน 
1000 ขวด

64,521.00 64,521.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110265 20/11/2561

1051 ขออนุมัติซ้ือ SPRING B, 5.5L (FB101) จ านวน1,100 
แกลลอน

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110268 20/11/2561

1052 ซ้ือยา MAGNesium sulfate 50% inj 2 ml จ านวน 
20 กล่อง

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110264 20/11/2561

1053 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 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110267 20/11/2561

1054 ขอซ้ือ Glucostrip (Accu-Chek) 1 Strip (แบ่งใช้) 
จ านวน 100 กล่อง

65,805.00 65,805.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110290 21/11/2561

1055 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110272 21/11/2561

1056 ขอซ้ือวัสดุวิทยษสาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 3 รายการ 35,300.00 35,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110289 21/11/2561

1057 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110282 21/11/2561

1058 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110288 21/11/2561

หนา้ 105



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1059 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ รายการ Glove 
Disposible #S จ านวน 800 กล่อง

91,200.00 91,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110291 21/11/2561

1060 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 3 รายการ 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดสเต็ป จ ากัด บริษัท เมดสเต็ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110287 21/11/2561

1061 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 4 รายการ 78,110.00 78,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110277 21/11/2561

1062 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 7,372.00 7,372.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110273 21/11/2561

1063 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 23,750.00 23,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110274 21/11/2561

1064 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110292 21/11/2561

1065 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 96,468.00 96,468.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110275 21/11/2561

1066 ขอซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ LQ-590 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110276 21/11/2561

1067 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองช่วยหายใจ
ชนิดควบคุมด้วยปริมาตร รุ่น vela จ านวน 1 เคร่ือง

11,120.00 11,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110050 21/11/2561

1068 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองตรวจ
คล่ืนไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ชนิด 12 Lead พร้อมแสดงผล 
รุ่น MAC5500ผลิตภัณฑ์ GE Healthcare ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110297 21/11/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1069 ขออนุมัติซ้ือ CT Y connecting Tube with Dual 
Check Valve จ านวน 50 ช้ิน

17,250.00 17,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สีมา-เมดิก จ ากัด บริษัท สีมา-เมดิก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110298 21/11/2561

1070 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน
อัตโนมัติ จ านวน 2 เคร่ือง

100,000.00 100,000.00 ตกลงราคา บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110049 21/11/2561

1071 ซ้ือกรวยกระดาษ 20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110283 21/11/2561

1072 ซ้ือยา MORPhine 30 mg Tab จ านวน 40 กล่อง , 
MORPhine 10 mg Tab จ านวน 30 กล่อง

36,500.00 36,500.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110295 21/11/2561

1073 ซ้ือยา Methylphenidate 10 mg (Ritalin) จ านวน 
120 กล่อง , Zolpidem 10 mg (Stilnox-l) จ านวน 20
 กล่อง , Pseudoephedrine 60 mg จ านวน 6 กล่อง

28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110294 21/11/2561

1074 ซ้ือยา NOREPinephrine 4 mg/4 ml (N 
EPI,Levophed) จ านวน 300 amp

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110301 21/11/2561

1075 ซ้ือยา Oxytocin 10 iu/1 ml inj (Synthocinon) 
จ านวน 5 กล่อง

6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110300 21/11/2561

1076 ซ้ือยา Vancomycin 500 mg inj (Vancogen) จ านวน
 500 vial

34,775.00 34,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110303 21/11/2561

1077 ซ้ือยา Vitamin B12 500 mcg tab (Mecze) จ านวน 
3000 กล่อง

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110299 21/11/2561

1078 ซ้ือยา Vitamin D2 20000 iu cap 
(Calciferol,Ergocalciferol) จ านวน 60 กล่อง

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110302 21/11/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1079 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ 65,880.00 65,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ จ ากัด บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110280 21/11/2561

1080 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 22 รายการ 76,840.00 76,840.00 เฉพาะเจาะจง อมรเลิศวิทย์ อมรเลิศวิทย์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110281 21/11/2561

1081 ซ้ืออุปกรณ์ช่วยรับประทานอาหารส าหรับผู้สูงอายุและผู้
พิการ

31,380.00 31,380.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไลโพลด์ แคร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไลโพลด์ แคร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110048 21/11/2561

1082 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองดึงไหล่ หลัง 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส
 จ ากัด

บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110284 21/11/2561

1083 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110311 22/11/2561

1084 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 498,085.00 498,085.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110051 22/11/2561

1085 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 4,450.00 4,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110313 22/11/2561

1086 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 6,997.80 6,997.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110322 22/11/2561

1087 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110312 22/11/2561

1088 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 9,160.00 9,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110317 22/11/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1089 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) จ ากัด บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110308 22/11/2561

1090 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 35,000.24 35,000.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110320 22/11/2561

1091 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 40,780.00 40,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110310 22/11/2561

1092 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 43,335.00 43,335.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110318 22/11/2561

1093 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 43,350.00 43,350.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110314 22/11/2561

1094 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 47,080.00 47,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110307 22/11/2561

1095 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 56,389.00 56,389.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110325 22/11/2561

1096 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110316 22/11/2561

1097 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 73,830.00 73,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110321 22/11/2561

1098 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110323 22/11/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1099 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
 จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110315 22/11/2561

1100 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 83,460.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110309 22/11/2561

1101 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 85,942.40 85,942.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110319 22/11/2561

1102 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 86,349.00 86,349.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110326 22/11/2561

1103 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 5 รายการ 68,300.00 68,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110327 22/11/2561

1104 ขออนุมัติซ้ือ EZ BAG II (ถุงบรรจุอาหารเหลว) จ านวน 
8,000 ใบ

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110329 22/11/2561

1105 ซ้ือน้ ายาซักผ้า 9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  จ ากัด บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110334 22/11/2561

1106 ซ้ือยา Chlorpromazine 100 mg (Pogetol) จ านวน 1
 ขวด

515.00 515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110331 22/11/2561

1107 ซ้ือยา กล่ินรส Strawberry No. 1 (Flavor) จ านวน 1 
ขวด , Citric acid 450 ml จ านวน 1 ขวด, Methyl 
paraben 450 gm จ านวน 1 ขวด , Urea crystals 1 
Kg จ านวน 3 กิโลกรัม

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110330 22/11/2561

1108 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 4,030.00 4,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110324 22/11/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1109 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 2 รายการ 90,000.00 90,000.00 ตกลงราคา บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110052 23/11/2561

1110 ขอซ่อมเคร่ืองป่ันเลือด 12,200.00 12,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ไบโอเซน  จ ากัด บริษัท  ไบโอเซน  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110053 23/11/2561

1111 ซ้ือ กระดาษไดเร็ตเทอร์มอล์ล ขนาด 5.5 ซม. *50 หลา 
จ านวน 200 ม้วน

23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลูก้า เทค จ ากัด บริษัท พลูก้า เทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110357 26/11/2561

1112 ซ้ือพลาสติกหดรัด ส าหรับหุ้มฝาขวดแก้ว 60 ซีซี จ านวน
 3000 ช้ิน , 500 ซีซี จ านวน 3000 ช้ิน

3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จ ากัด บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110354 26/11/2561

1113 ซ้ือยา Agomelatine 25 mg tab (VALDOXAN) 
จ านวน 20 กล่อง

28,055.40 28,055.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110356 26/11/2561

1114 ซ้ือยา MetFORmin 500 mg tab (Glucolyte) จ านวน
 750 กล่อง

93,750.00 93,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110350 26/11/2561

1115 ซ้ือยา Eperisone HCl 50 mg tab (Myonal) จ านวน 
45 Pack

95,818.50 95,818.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110351 26/11/2561

1116 ซ้ือยา Eucerin pH5 Lotion 250 ml จ านวน 50 ช้ิน 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110358 26/11/2561

1117 ซ้ือยา Losartan 50 mg tab (Loranta) จ านวน 300 
กล่อง

83,460.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110359 26/11/2561

1118 ซ้ือยา Alteplase(rt-PA) 50 mg จ านวน 1 vial 20,865.00 20,865.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110352 26/11/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1119 ขอซ้ือ Blade-OR #15 (ใบมีดผ่าตัดสเตนเลส Surgeon 
เบอร์ 15) จ านวน 20 กล่อง

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110430 27/11/2561

1120 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 488,947.20 488,947.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110057 27/11/2561

1121 ขอซ้ือ Wrist ReversibleSplint #Free size (F-ข้อมือ-
มีแกน) จ านวน 24 ช้ิน

14,252.40 14,252.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110406 27/11/2561

1122 ขอซ้ือ ผ้าซับเลือดขนาด 18 * 18'' จ านวน 400 แพ็ค 56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพพลาย
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110413 27/11/2561

1123 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110378 27/11/2561

1124 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,410.09 3,410.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110388 27/11/2561

1125 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110390 27/11/2561

1126 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 5,896.77 5,896.77 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110419 27/11/2561

1127 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 5,992.00 5,992.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110395 27/11/2561

1128 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110402 27/11/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1129 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110420 27/11/2561

1130 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,360.86 22,360.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110417 27/11/2561

1131 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110396 27/11/2561

1132 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110403 27/11/2561

1133 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 26,140.00 26,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซาโทนิค เมดดิคอล จ ากัด บริษัท ซาโทนิค เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110411 27/11/2561

1134 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จ ากัด บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110394 27/11/2561

1135 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 33,428.00 33,428.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซาโทนิค เมดดิคอล จ ากัด บริษัท ซาโทนิค เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110412 27/11/2561

1136 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 34,920.00 34,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110400 27/11/2561

1137 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 38,948.00 38,948.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110418 27/11/2561

1138 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 40,600.00 40,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110423 27/11/2561

หนา้ 113



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1139 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110421 27/11/2561

1140 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 58,500.00 58,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110416 27/11/2561

1141 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 63,800.00 63,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110392 27/11/2561

1142 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 80,100.00 80,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110424 27/11/2561

1143 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110414 27/11/2561

1144 ขอซ่อมประตูห้องผ่าตัด 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง โกลบอลไอที เซอร์วิส โกลบอลไอที เซอร์วิส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110422 27/11/2561

1145 ค่าบริการสลายน่ิว 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110065 29/11/2561

1146 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
ธันวาคม 2561

50,170.00 50,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ 
จ ากัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110062 28/11/2561

1147 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
ธันวาคม 2561

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110063 28/11/2561

1148 ซ้ือยา Acetylcysteine 600 mg (NACLong) 10 
t/tube จ านวน 600 หลอด

85,386.00 85,386.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110374 27/11/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1149 ซ้ือยา Acyclovir 800 mg tab (Clinovir 800) จ านวน
 100 กล่อง

22,800.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110408 27/11/2561

1150 ซ้ือยา Alendron 70+VitD56 (FosamaxPlus) จ านวน
 300 กล่อง

98,547.00 98,547.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110405 27/11/2561

1151 ซ้ือยา CMC sodium 0.5% e.d 15 ml (OPTIVE) 
จ านวน 750 ขวด

91,485.00 91,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110409 27/11/2561

1152 ซ้ือยา Calcium carbonate 1500 mg tab 
(Caltab1500) จ านวน 200 กล่อง

42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110373 27/11/2561

1153 ซ้ือยา Carbocysteine lysine 90 mg/ml syr 40 ml 
(Fluifort) จ านวน 100 ขวด , Iron complex syr 60 
ml (eq 10 mg iron) (Eurofer) จ านวน 300 ขวด

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110369 27/11/2561

1154 ซ้ือยา Cefixime 100 mg/5 ml syr 30 ml (Cefspan)
 จ านวน 100 ขวด , Cefixime 100 mg cap 
(Cefspan) จ านวน 30 กล่อง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110401 27/11/2561

1155 ซ้ือยา Chlorhexidine 4% 100 ml Scrub (AS) 
จ านวน 200 ขวด

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 
จ ากัด

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110429 27/11/2561

1156 ซ้ือยา Chlorhexidine 4% 500 ml Scrub (AS) 
จ านวน 400 ขวด

52,000.00 52,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 
จ ากัด

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110397 27/11/2561

1157 ซ้ือยา Empagliflozin 10 mg tab (Jardiance) จ านวน
 60 กล่อง

80,892.00 80,892.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110365 27/11/2561

1158 ซ้ือยา Epoetin alfa10000iu (Espogen) จ านวน 30 
Syringe

32,421.00 32,421.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110389 27/11/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1159 ซ้ือยา Evoflow S25+F125mcg/P Evohaler 120 
dose จ านวน 300 กล่อง

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110379 27/11/2561

1160 ซ้ือยา Ferrous fumarate 200 mg (Femarate) 
จ านวน 100 กล่อง

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110404 27/11/2561

1161 ซ้ือยา Fusidic acid/Hdcs cream 5 gm (Fucidin H) 
จ านวน 90 หลอด

8,859.60 8,859.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110399 27/11/2561

1162 ซ้ือยา INSulin Rl/NPH 30/70u/ml 3 ml (Gensulin 
30/70) จ านวน 200 กล่อง

78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110361 27/11/2561

1163 ซ้ือยา Infant Food Lactose Free (Similac 
LF,O-lac) จ านวน 36 กระป๋อง

7,511.40 7,511.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110391 27/11/2561

1164 ซ้ือยา Latanoprost 0.005 mg/mL 2.5 mL 
(Lanotan) จ านวน 60 กล่อง

5,457.00 5,457.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110368 27/11/2561

1165 ซ้ือยา Mannitol 20% inj 500 ml จ านวน 20 ถุง 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110371 27/11/2561

1166 ซ้ือยา Miconazole 2% 10 gm (Daktarin Oral Gel) 
จ านวน 30 หลอด

2,535.00 2,535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110376 27/11/2561

1167 ซ้ือยา Mometasone 0.1% 5 gm cream (Elomet) 
จ านวน 300 หลอด , Diprosalic 
(Betameth+Salicylic) oint 5 gm จ านวน 5 กล่อง

34,828.50 34,828.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110377 27/11/2561

1168 ซ้ือยา Parecoxib 40 mg/2 ml inj (Dynastat) จ านวน
 50 กล่อง

48,471.00 48,471.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110364 27/11/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1169 ซ้ือยา Podophylline paint 25% 15 ml จ านวน 60 
ขวด

17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110372 27/11/2561

1170 ซ้ือยา Prednisolone 5 mg tab (Predsomed) 
จ านวน 50 กล่อง

17,494.50 17,494.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110360 27/11/2561

1171 ซ้ือยา Ritonavir 100 mg cap (RTV,Norvir) จ านวน 
15 box

19,597.05 19,597.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110367 27/11/2561

1172 ซ้ือยา Tears2 Natear 10 ml (HPML 0.3% Pre) 
จ านวน 1500 ขวด

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110375 27/11/2561

1173 ซ้ือยา Teriparatide 250 mcg/ml inj (Mega-PTH) 
จ านวน 8 หลอด

94,080.00 94,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110381 27/11/2561

1174 ซ้ือยา lopromide 370mg/50mL (Ultravist370) 
จ านวน 25 กล่อง

97,637.50 97,637.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110362 27/11/2561

1175 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 147,660.00 147,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110056 27/11/2561

1176 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 331,700.00 331,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110055 27/11/2561

1177 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 383,060.00 383,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110058 27/11/2561

1178 ขอซ้ือ Nose Clean 250 ml(ชุดท าความสะอาดจมูก) 
จ านวน 100 ขวด

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110428 27/11/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1179 ขอซ้ือ 8303- Collar(เฝือกพยุงคอชนิดปรับได้) ผู้ใหญ่ 
จ านวน 24 ช้ิน

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110439 28/11/2561

1180 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 3 รายการ 26,500.00 26,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110437 28/11/2561

1181 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแทพย์จ านวน 2 รายการ 52,558.40 52,558.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110436 28/11/2561

1182 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ าวน 4 รายการ 32,800.00 32,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110442 28/11/2561

1183 ขอซ้ือสติกเกอร์ ไดเรคเทอร์มอล ขนาด 5*x2.5 ซม. 
จ านวน 100 ม้วน

9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด บริษัท โอ จี เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110438 28/11/2561

1184 ซ้ือยา Anastrozole 1 mg tab (Arimidex) จ านวน 10
 กล่อง

10,999.60 10,999.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110465 28/11/2561

1185 ซ้ือยา D 5 S/3 1000 ml จ านวน 500 ถุง 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวย
เภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวย
เภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110457 28/11/2561

1186 ซ้ือยา Dexamethasone 4 mg/ml inj (DEXASONE) 
จ านวน 20 กล่อง

5,340.00 5,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110462 28/11/2561

1187 ซ้ือยา Diosmin450+Hesperidin50mg tab (Daflon) 
จ านวน 380 กล่อง

97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110460 28/11/2561

1188 ซ้ือยา Doxazosin 4 mg (CARDOXA) จ านวน 500 
กล่อง

32,500.00 32,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110450 28/11/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1189 ซ้ือยา Doxycycline 100 mg (Doxycom) จ านวน 30 
กล่อง , Cetirizine 10 mg tab (Alerest) จ านวน 200 
กล่อง

29,860.00 29,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110459 28/11/2561

1190 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 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110444 28/11/2561

1191 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 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110455 28/11/2561

1192 ซ้ือยา Glucerna 400 gm จ านวน 50 กระป๋อง 19,206.50 19,206.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110456 28/11/2561

1193 ซ้ือยา Ledipasvir/Sofosbuvir 90/400 mg tab 
(Ledvir) จ านวน 5 กล่อง

27,999.97 27,999.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110466 28/11/2561

1194 ซ้ือยา LeuPROrelin 3.75 mg inj (Enantone) จ านวน
 20 vial

99,916.60 99,916.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110448 28/11/2561

1195 ซ้ือยา Macrogol (PEG) 4000 10 gm sac (Forlax) 
จ านวน 100 กล่อง

26,215.00 26,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110445 28/11/2561

1196 ซ้ือยา Prasugrel 10 mg tab (Effient) จ านวน 20 
กล่อง

42,671.60 42,671.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110452 28/11/2561

1197 ซ้ือยา Propanolol 10 mg tab (Betalol) จ านวน 30 
กล่อง , Ranitidine 150 mg tab (Xanidine) จ านวน 
100 กล่อง

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
 จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110458 28/11/2561

1198 ซ้ือยา Rilpivirine 25 mg tab (Edurant) จ านวน 100 
ขวด

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110467 28/11/2561

หนา้ 119



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1199 ซ้ือยา Sodium bicarbonate 7.5% inj 50 ml 
(3.75g/50ml) จ านวน 10 กล่อง

13,250.00 13,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110468 28/11/2561

1200 ซ้ือยา Triamcinolone 40 mg/1 ml inj 
(Kanolone-F) จ านวน 30 กล่อง , Dimenhydrinate 
50 mg/1 ml inj (Divomit) จ านวน 10 กล่อง

19,400.00 19,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส แลบ
บอเรตอร่ี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส แลบบอเร
ตอร่ี

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110463 28/11/2561

1201 ซ้ือยา Valsartan 160+AMLodipine 5 mg tab 
(Dafiro) จ านวน 400 กล่อง

79,608.00 79,608.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110451 28/11/2561

1202 ซ้ือยา Zidovudine100mg cap 
(AZT,ZDV,Antivir)จ านวน 6 ขวด,Clindamycin 300 
mg cap (CLINDA GPO) จ านวน 50 กล่อง,Calamine 
lotion 60 ml (GPO) จ านวน 500 ขวด,AdreNAline 1
 mg/1 ml inj จ านวน 1000 amp

25,530.72 25,530.72 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110469 28/11/2561

1203 ซ้ือยา มะขามป้อม (ยาแก้ไอ) 120 ml จ านวน 1000 
ขวด , ฟ้าทะลายโจร 400 mg cap (60 cap/กระปุก) 
จ านวน 500 ขวด

51,500.00 51,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110446 28/11/2561

1204 ขอซ้ือ FAB-Opsite Post op 20*10cm จ านวน 10 
กล่อง

13,054.00 13,054.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110441 28/11/2561

1205 ค่าบริการสลายน่ิว จ านวน 5 ราย 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิส
เซส จ ากัด

บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิสเซส
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110067 29/11/2561

1206 ถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโรงพยาบาล รายการดังแนบ 51,530.00 51,530.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110064 29/11/2561

1207 ซ้ือยา Botulinum typeA 100u inj (Botox) จ านวน 2
 vial

21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110484 29/11/2561

หนา้ 120



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1208 ซ้ือยา Budesonide 64 mcg/P 120 D (Rhinocort 
Aqua) จ านวน 200 ชุด

28,999.14 28,999.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110479 29/11/2561

1209 ซ้ือยา Clopidogrel 75 mg tab (Platogrix) 200 กล่อง 77,896.00 77,896.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110488 29/11/2561

1210 ซ้ือยา Formaldehyde 38% 450 ml (Formalin) 
จ านวน 156 ขวด

8,221.20 8,221.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110490 29/11/2561

1211 ซ้ือยา HEPArin 5000iu/ml inj 5 ml (Hepamax) 
จ านวน 30 กล่อง

86,400.00 86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มัณฑนา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษัท มัณฑนา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110482 29/11/2561

1212 ซ้ือยา Influenza Quadrivalent vaccine 0.5 mL 
(Fluquadri2019) จ านวน 50 กล่อง

90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110485 29/11/2561

1213 ซ้ือยา Lurasidone HCI 40 mg tab (Latuda) จ านวน 
5 กล่อง

13,722.75 13,722.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110489 29/11/2561

1214 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 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110471 29/11/2561

1215 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 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110486 29/11/2561

1216 ซ้ือยา Peptamen 430 gm จ านวน 10 กระป๋อง 6,484.20 6,484.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110478 29/11/2561

1217 ซ้ือยา SimETHicone 40 mg/0.6 ml drop 15 ml 
(Air X) จ านวน 100 ขวด

3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110483 29/11/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1218 ซ้ือยา SitaFLOXacin 50 mg tab (Gracevit) จ านวน 
100 กล่อง

93,304.00 93,304.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110487 29/11/2561

1219 ซ้ือยา Sulodexide 250 LSU tab (Vessel) จ านวน 60
 กล่อง

85,386.00 85,386.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110480 29/11/2561

1220 ซ้ือยา TPN Amino Acid 7.2% 500 ml inj (Kidmin) 
จ านวน 96 ถุง

32,664.96 32,664.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110476 29/11/2561

1221 ซ้ือยา Tears3 Naturale Tears (HPML 0.3%-0.8 
ml/อัน) จ านวน 650 กล่อง

94,588.00 94,588.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110477 29/11/2561

1222 ซ้ือยา Vincristine 2 mg/2 ml inj (V.C.S.) จ านวน 10 
vial

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110481 29/11/2561

1223 ซ้ือยา Acetylcysteine 100 mg sachet (Mysoven) 
จ านวน 300 กล่อง

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110475 29/11/2561

1224 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 94,039.00 94,039.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110491 30/11/2561

1225 จัดซ้ือ Elisio 130 HR จ านวน 48 ช้ิน 29,760.00 29,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110512 30/11/2561

1226 จ้างซ่อมเคร่ืองมือแพทย์ 28,350.00 28,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110071 30/11/2561

1227 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 29,136.10 29,136.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิเลคทริค เซอร์วิส 11 จ ากัด บริษัท อิเลคทริค เซอร์วิส 11 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062110070 30/11/2561
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ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1228 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110515 30/11/2561

1229 ซ้ือผ้าฝ้ายลายสก๊อต 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณดี  ชะโรจน์บวร นางวรรณดี  ชะโรจน์บวร คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110521 30/11/2561

1230 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 ชนิด 21,785.20 21,785.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110513 30/11/2561

1231 ซ้ือวาสลีนก๊อส 14,410.00 14,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062110520 30/11/2561

1232 ขออนุมัติจัดจ้าง จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
ต าแหน่งวิศวกรผู้ช่วย ณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีฐาน
วิทยาศาสตร์ชลบุรี  (ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562) รายละเอียดตามงวด
งานแนบท้าย

198,000.00 198,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวุฒิ หมีค า นายวรวุฒิ หมีค า เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700062110002 1/11/2561

1233 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานต าแหน่ง
วิศวกรผู้ช่วย ณ  วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี (ต้ังแต่วันท่ี 1 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562) 
รายละเอียดตามงวดงานแนบท้าย

198,000.00 198,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวันชัย ปล้องเงิน นายวันชัย ปล้องเงิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700062110001 1/11/2561

1234 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์ จ านวน
 5 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนารี  อินตุ้ย นางสาวณัฐนารี  อินตุ้ย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062110008 2/11/2561

1235 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการ  SERVICE CHARGES 
SERVICE CHARGES THERMAL ANALY คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

4,708.00 4,708.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062110009 2/11/2561
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เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1236 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง (ไป-กลับ ม.บูรพา-
สทอภ. อ.ศรีราชา) ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062110015 2/11/2561

1237 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุกระดาษแข็งเทาขาว,แล็คซีน,ปากกา
ตราม้า และอ่ืนๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062110013 2/11/2561

1238 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ,เปล่ียน 
Mag safe Adapter,เปล่ียน Speaker LeFt and righ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบประกอบ
คุณลักษณะการจ้างแนบ

5,390.00 5,390.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาณาจักรคอมพิวเตอร์ ร้านอาณาจักรคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062110020 5/11/2561

1239 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาระบบแสง สี เสียง ณ โรงแรมสิกข
รา พลาโซ่ รีสอร์ท ในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

76,000.00 76,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิกขรา คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่)

บริษัท สิกขรา คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700062110005 6/11/2561

1240 ขออนุมัติจัดจ้างงานปร้ินวัสดุ จ านวน 4 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

13,450.00 13,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700062110006 6/11/2561

1241 ขออนุมัติจัดจ้างเหมายานพาหนะ ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ 
ไป- กลับจาก ม.บูรพา - โรงแรมสิกขรา พลาโซ่ รีสอร์ท 
จ านวน 1 คัน ในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายมร ชาวเหนือ นายมร ชาวเหนือ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062110026 6/11/2561

1242 ขออนุมัติจัดจ้างท าเส้ือโปโลพร้อมปัก จ านวน 150 ตัว 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัชภณ  พิพิทธนด ารง นายชัชภณ  พิพิทธนด ารง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700062110004 6/11/2561

1243 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุใช้ในโครงการ จ านวน 8 รายการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

8,702.00 8,702.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062110025 6/11/2561

หนา้ 124



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1244 ขออนุมัติจัดซ้ือ หลอดไฟฟ้า LED 18 W T8 และ หลอด
ไฟฟ้า LED 10 W T8 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

10,080.00 10,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700062110007 7/11/2561

1245 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิลขนาด 60x180 
เซนติเมตร จ านวน 1 ผืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสระยา  น้อมเศียร นางสาวโสระยา  น้อมเศียร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062110042 7/11/2561

1246 ค่าเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ จ านวน 3 คัน ไปวันท่ี 
22 พฤศจิกายน 2561

26,500.00 26,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว บริการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว บริการ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700062110009 8/11/2561

1247 ขออนุมัติจัดจ้างปร้ินวัสดุส่ือประชาสัมพันธ์ในโครงการ
การน าเสนอผลงาน Business Brotherhood Demo 
Day 2018

112,350.00 112,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิริศิลป์ ร้านศิริศิลป์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700062110008 8/11/2561

1248 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองช่ังดิจิตอล 200 Kg 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.บี.เอ็น.แมทเทอเรียลเทสต์ 
จ ากัด

บริษัท ซี.บี.เอ็น.แมทเทอเรียลเทสต์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062110062 12/11/2561

1249 ขออนุมัติจัดซ้ือ ก๊าซอาร์กอน 1 ท่อ (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)

3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062110087 13/11/2561

1250 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ น้ าตาลทรายขาว, นม, เกลือ, ฯลฯ 
รวม 6 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

3,713.00 3,713.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062110075 13/11/2561

1251 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 เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062110088 14/11/2561

1252 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ 
ไป-กลับ ม.บูรพา-เซ็นทรัลบางนา ในวันท่ี 15 
พฤศจิกายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062110089 14/11/2561

หนา้ 125



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1253 เพ่ือขออนุมัติจัดท าตรายาง 1 รายการ รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062110091 15/11/2561

1254 ขออนุมัติจัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 63,000.00 63,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์ 
จ ากัด

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์ 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700062110012 15/11/2561

1255 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษ A4  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700062110013 15/11/2561

1256 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมงานอ่ืนๆ หมวดคันเกียร์กระปุก
,เปล่ียนสายควบคุมเกียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

17,243.05 17,243.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700062110011 15/11/2561

1257 เพ่ือขออนุมัติจัดจ้างค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน
 รายละเอียดดังเอกสารแนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว บริการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว บริการ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062110090 15/11/2561

1258 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายสี 80 แกรม เอ4 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062110097 16/11/2561

1259 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองกรองน้ า
ด่ืม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

17,650.00 17,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรองน้ าชลบุรี ร้านกรองน้ าชลบุรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700062110016 16/11/2561

1260 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 7,016 แผ่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

2,666.08 2,666.08 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062110104 16/11/2561

1261 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุขดลวดนิโครม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.2 มิลลิเมตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

925.00 925.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอเบิลอินเตอร์ ร้านเอเบิลอินเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062110103 16/11/2561

หนา้ 126



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1262 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสดืออ่าง,ฟองน้ าก้อน,กาวยาแนว 
และอ่ืนๆท้ังหมด 14 รายการ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

17,199.00 17,199.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700062110015 16/11/2561

1263 ขออนุมัติจัดซ้ือToner HP M175nw P/N 
CE314A,Toner HP M175nw P/N CE311AC,Toner 
HP M175nw P/N CE312AY ฯลฯ รายละเอียดตามใบ
เสนอราคา

12,369.20 12,369.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จ ากัด บริษัท พี.พี.เอ็ม. ซัพพลาย จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700062110017 19/11/2561

1264 ขออนุมัติจัดซ้ืออะไหล่ส าหรับเคร่ือง Generator ย่ีห้อ 
Parker รุ่น FTIR Purge Gas 75-45 หมายเลขเคร่ือง 
7545-4395 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062110106 19/11/2561

1265 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 เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062110107 19/11/2561

1266 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุหน้ากากอนามัย จ านวน 2 กล่อง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062110115 21/11/2561

1267 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 
เคร่ือง

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062110114 21/11/2561

1268 ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดรอบนอก
อาคาร ดูแลสวน และบ ารุงต้นไม้ คณะวิศวกรรมศาสตร์

300,771.71 300,771.71 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ คลีน 
เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ คลีน 
เซอร์วิส

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700062110018 22/11/2561

1269 ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดพ้ืนท่ีสอบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

6,206.00 6,206.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062110139 23/11/2561

1270 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันดีเซล ประจ าเดือนธันวาคม 2561 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062110158 27/11/2561

หนา้ 127



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1271 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเบนซินธรรมดา ประจ าเดือน
ธันวาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062110157 27/11/2561

1272 ขออนุมัติจัดจ้างเหมายานพาหนะ รถยนต์ ไป- กลับจาก
 ม.บูรพา - ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
จ านวน 1 คัน ในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล  ฤทธ์ิงาม นายโกมล  ฤทธ์ิงาม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062110159 27/11/2561

1273 ขออนุมัติจัดจ้าง จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
ต าแหน่งวิศวกรผู้ช่วย ณ   โรงเรียนศรียานุสรณ์  (ต้ังแต่
วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562)
 รายละเอียดตามงวดงานแนบท้าย

180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐิติคุณ พระกลาง นายฐิติคุณ พระกลาง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700062110020 28/11/2561

1274 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์คมชัดลึก,ไทยโพส,กรุงเทพ
ธุรกิจ เข้าห้องสมุดคณะฯและหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเข้า
ศูนย์สอบเทียบฯ ประจ าเดือนธันวาคม 2561 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เกษากร ร้าน เกษากร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062110182 29/11/2561

1275 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

20,758.00 20,758.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ สแควร์ จ ากัด บริษัท เอ สแควร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700062110022 29/11/2561

1276 ขออนุมัติจัดจ้าง จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
ต าแหน่งวิศวกรผู้ช่วย ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว   
(ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ.
 2562) รายละเอียดตามงวดงานแนบท้าย

180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวีรวุฒิ เพลียศรี นายวีรวุฒิ เพลียศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700062110021 29/11/2561

1277 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(สายอะแดปเตอร์)

1,572.90 1,572.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีสเทิร์น ไอที ซัพพลาย จ ากัด บริษัท อีสเทิร์น ไอที ซัพพลาย จ ากัด ราคา PR0206062110159 14/11/2561

1278 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมท่อน้ าท้ิงท่ีอาคารชุดพักอาศัย (อาคารเสนาะ อู
นากูล)

6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ ราคา PR0206062110164 14/11/2561

หนา้ 128



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1279 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
ซ่อมแซมอ่างซิงค์ล้างจาน

4,620.00 4,620.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จ าปาบุรี นายสมชาย จ าปาบุรี ราคา PR0206062110156 14/11/2561

1280 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
ซ่อมแซมท่อน้ าท้ิง ท่ีอาคารชุดพักอาศัย (อาคารเสนาะ 
อูนากูล)

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคา PR0206062110163 14/11/2561

1281 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพานพุ่มดอกไม้สดงานวันพระบิดา
แห่งฝนหลวง

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206062110003 1/11/2561

1282 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2561 และวันท่ี 1-2 ธันวาคม 2561 ไป อ.
หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (รวมค่าเช่า ค่าน้ ามัน และค่า
ทางด่วน) จ านวน 5 คัน

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นางรวิวรรณ อาจิตรดล นางรวิวรรณ อาจิตรดล ราคา PR0206062110141 14/11/2561

1283 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเข้าเล่มปกแข็งเคลือบมันในเอกสาร
ภาพกิจกรรม BUU NEWS จ านวน 3 เล่ม

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ ราคา PR0206062110282 28/11/2561

1284 ขออนุมัติเบิกเงินค่า ดีวีดี อาร์ จ านวน 300 แผ่น 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062110281 28/11/2561

1285 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับ
อากาศวันท่ี 14 พ.ย. 2561

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062110055 8/11/2561

1286 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าอาหารจ านวน 6 กระเช้า 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารีรัตน์ สร้อยคีรี นางสาวอารีรัตน์ สร้อยคีรี ราคา PR0206062110079 9/11/2561

1287 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองกรองน้ าหยาบ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล ราคา PR0206062110096 12/11/2561

1288 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล 5,070.00 5,070.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคา PR0206062110185 15/11/2561

1289 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062110232 22/11/2561

1290 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเม้าส์ควบคุมการท างานระยะไกล 
จ านวน 2 อัน

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062110321 30/11/2561

1291 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจานบันทึกข้อมูลภายนอก 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062110327 30/11/2561
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งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1292 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างคนขนย้ายและจัดสถานท่ี 4 คน 
จ านวน 2 วัน

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกรองจิตต์ ชุเวช นางจินดา ทองพา
 นายสามารถ ปัดสวน นายวิทยา มังคะ
ลัง

นางกรองจิตต์ ชุเวช นางจินดา ทองพา 
นายสามารถ ปัดสวน นายวิทยา มังคะลัง

ราคา PR0206062110064 8/11/2561

1293 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ ราคา PR0206062110059 8/11/2561

1294 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล ร้านบุปผชาติ หน้าศาล ราคา PR0206062110058 8/11/2561

1295 ขออนุมัติเบิกเงินค่าไวนิล 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นฉบับ ร้านต้นฉบับ ราคา PR0206062110092 12/11/2561

1296 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์ รับมีศรี นายจักรพงษ์ รับมีศรี ราคา PR0206062110173 14/11/2561

1297 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะไปกลับ ม.บูรพา
 บางแสน-สุวรรณภูมิ วันท่ี 3 ธันวาคม 2561 และวันท่ี 6
 ธันวาคม 2561

4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062110143 14/11/2561

1298 ขออนุมัติเบิกเงินค่าไวนิล ขนาด 7 เมตรx2 เมตร 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโอ๋ เทพทิม นายโอ๋ เทพทิม ราคา PR0206062110220 20/11/2561

1299 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
100 ช้ิน

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงเรียนวุฒิวิทยา โรงเรียนวุฒิวิทยา ราคา PR0206062110218 20/11/2561

1300 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพิมพ์เอกสาร จ านวน 100 ชุด 4,000.00 4,000.00 ตกลงราคา โรงเรียนวุฒิวิทยา โรงเรียนวุฒิวิทยา ราคา PR0206062110217 20/11/2561

1301 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเจริญ เผือกบ ารุง นายเจริญ เผือกบ ารุง ราคา PR0206062110229 21/11/2561

1302 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่ารถ
ตู้ปรับอากาศ จ านวน 2 คัน

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธการ จุลส ารวล นายยุทธการ จุลส ารวล ราคา PR0206062110022 2/11/2018

1303 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมางานขอบปูนก้ันดิน

47,810.00 47,810.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ ราคา PO0206062110007 8/11/2018

1304 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 7,700.00 7,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ราคา PR0206062110024 2/11/2018

1305 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 4,230.00 4,230.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062110153 14/11/2018

หนา้ 130



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1306 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือและขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ือง
ป๊ัมน้ า

13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหชัย (1999) ชลบุรี ร้านสหชัย (1999) ชลบุรี ราคา PR0206062110144 14/11/2018

1307 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่ารถ
ตู้ปรับอากาศ

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชระ  แจ้งสว่าง นายวัชระ  แจ้งสว่าง ราคา PR0206062110255 24/11/2018

1308 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ ามัน
เช้ือเพลิง (น้ ามันดีเซล)

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.อธิรุ่งโรจน์ และหจก.อุบลสายัณห์
บริการ

หจก.อธิรุ่งโรจน์ และหจก.อุบลสายัณห์
บริการ

ราคา PR0206062110256 24/11/2018

1309 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดกีฬา
เทเบิลเทนนิส

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เซ่ียงไฮ้สปอร์ต หจก.เซ่ียงไฮ้สปอร์ต ราคา PR0206062110257 24/11/2018

1310 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดกีฬา
เทควันโด

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. One 9456 หจก. One 9456 ราคา PR0206062110252 24/11/2018

1311 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดกีฬา
แบดมินตัน

17,700.00 17,700.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร รุ่งสอาด นายพงศธร รุ่งสอาด ราคา PR0206062110267 26/11/2018

1312 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดกีฬา
ยูโดและชุดกีฬายูยิตสู

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง UP TO YOU Idea & Sport Bangsaen UP TO YOU Idea & Sport Bangsaen ราคา PR0206062110265 26/11/2018

1313 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดกีฬา
รักบ้ีฟุตบอล

21,977.80 21,977.80 เฉพาะเจาะจง ร้าน ASGARD INFINITE ร้าน ASGARD INFINITE ราคา PR0206062110266 26/11/2018

1314 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือพิมพ์ เดือน พ.ย.
2561

2,000.00           1,510.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่นิสิต
วิทยาลัยนานาชาติด้าน
เศรษฐกิจและสังคม

PR2600062110002 11/1/2561

1315 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการบุคคล 126,000.00       126,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุนันท์ ชูนวน นางสาวสุนันท์ ชูนวน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานบริการ
วิชาการ เช่น จัดพิมพ์ และ
ประสานงานโครงการต่างๆ 
พร้อมท้ังด าเนินการ ด้าน
เอกสารต่างๆ ของผู้มาติดต่อ
ชาวต่างประเทศ ดูแลและ
ประสานงานต่างๆ เก่ียวกับ
เอกสารของผู้บริหาร

PO2600062110001 1/11/2561

1316 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการบุคคล 96,000.00         96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพรัตน์ ครุฑปราการ นางสาวนพรัตน์ ครุฑปราการ จ้างเหมาบริการ-ผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีบริหารท่ัวไป(หอพัก) 
ระยะเวลา 6 เดือน เร่ิม 1 ต.ค.
2561-31 มี.ค.2561

PO2600062110002 1/11/2561
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1317 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ ามันเติมรถจักรยานยนต์ 
เดือน พ.ย.61

400.00             400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เพ่ือจัดเตรียมส าหรับเติม
จักรยานยนต์ ของพนักงานเดิน
เอกสารของวิทยาลัย

PR2600062110001 11/1/2561

1318 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
เอกสาร เดือน พย.2561

95,000.00         73,563.90 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เพ่ือถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 
จัดเตรียมชีทและส่ือการเรียน
การสอนส าหรับนิสิต

PR2600062110004 11/1/2561

1319 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซักผ้าปูท่ีนอน 
ห้องปฎิบัติการโรงแรม เดือน พ.ย.2561

32,100.00           3,536.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด เพ่ือบริการซักผ้าปูท่ีนอน
ส าหรับห้องปฏิบัติการโรงแรม
อาคารหอพักนิสิต

PR2600062110003 11/1/2561

1320 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างก าจัดปลวกประจ าปี 2561 128,400.00       128,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอ็น เทรดด้ิง แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท เอสพีเอ็น เทรดด้ิง แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

บริการก าจัดปลวก แมลง มด 
อาคารเรียน และหอพัก

PO2600062110003 1/11/2561

1321 ขอความเห็นชอบในการจัดแก้วกรวยกระดาษส าหรับ
รองน้ าด่ืม

3,600.00           3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) จัดเตรียมส าหรับบริการน้ าด่ืม
ท่ีตู้กดน้ าด่ืมระหว่างช้ัน อาคาร
วิทยาลัยนานาชาติ

PR2600062110028 11/2/2561

1322 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าด่ืม 9,600.00           9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือจัดเตรียมส าหรับบริการแก่
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต และ
ใช้บริการในงานประชุม

PR2600062110024 11/2/2561

1323 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 3,700.00           2,985.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชามบางแสน ร้านจานชามบางแสน ส่ังซ้ือถังขยะสีขาว จ านวน 15 
ถัง ถุงขยะด า จ านวน 8 แพ็คใช้
ในโครงการ

PR2600062110029 11/5/2561

1324 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ 1,000.00             820.00 เฉพาะเจาะจง ร้านข้าวโอ๊ตก๊อปป้ี ร้านข้าวโอ๊ตก๊อปป้ี จ้างท าส่ือโฆษณาสีประเภท
กระดาษA4 จ านวน 20 แผ่นใช้
ในโครงการ Give The Bright

PR2600062110030 5/11/2561

1325 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าด่ืมถัง 1,120.00           1,120.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คณิศร หจก.คณิศร จัดเตรียมส าหรับบริการน้ าด่ืม
ท่ีตู้กดน้ าด่ืมระหว่างช้ัน อาคาร
วิทยาลัยนานาชาติ

PR2600062110031 5/11/2561

หนา้ 132



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1326 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภ ณฑ์ 19,750.00         19,750.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากผู้พักอาศัยและ
เจ้าหน้าท่ีว่า พบครุภัณฑ์ช ารุด
จ านวนมากจึงได้แจ้ง ช่างเข้า
ด าเนินการซ่อมแซม  และขอ
ย้ายเฟอร์นิเจอร์ในห้องออก
เน่ืองจากห้องอยู่ระหว่างการ
ซ่อม  และติดต้ังกลอนประตูมุ้ง
ลวด

PR2600062110033 6/11/2561

1327 ขอความเห็นชอบการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง จัดเตรียมส าหรับส ารองเปล่ียน
ใช้ในการซ่อมแซมครุภัณฑ์
หอพัก

PR2600062110032 6/11/2561

1328 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการจัดโครงการ''
เผยหมดเปลือกเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจด้วย Digital 
Marketing  กับ 4 ธุรกิจดัง''

20,000.00           4,776.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) เพ่ือให้นิสิตได้เพ่ิมพูน
ประสบการณ์เก่ียวกับการ
บริหารจัดการโครงการ และน า
ผลส าเร็จของการบริหาร
โครงการน ามาเป็นส่วนหนึงใน
การประเมินผลการเรียนการ
สอนของนิสิต

PR2600062110034 7/11/2561

1329 ขอความเห็นชอบในการจัดวัสดุใช้ในโครงการ 12,000.00           4,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเดอะซัน ชิค ร้านเดอะซัน ชิค เพ่ือให้นิสิตได้เพ่ิมพูน
ประสบการณ์เก่ียวกับการ
บริหารจัดการโครงการ และน า
ผลส าเร็จของการบริหาร
โครงการน ามาเป็นส่วนหนึงใน
การประเมินผลการเรียนการ
สอนของนิสิต

PR2600062110035 11/7/2561

หนา้ 133



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1330 ขอความเห็นชอบในการจัดวัสดุใช้ในโครงการ           4,800.00 เฉพาะเจาะจง Fashion Thesis Makers : Thesis  Fashion Thesis Makers : Thesis  เพ่ือให้นิสิตได้เพ่ิมพูน
ประสบการณ์เก่ียวกับการ
บริหารจัดการโครงการ และน า
ผลส าเร็จของการบริหาร
โครงการน ามาเป็นส่วนหนึงใน
การประเมินผลการเรียนการ
สอนของนิสิต

PR2600062110035 11/7/2561

1331 ขอความเห็นชอบในการจัดวัสดุใช้ในโครงการ             484.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิต สแตช่ันเนอร่ี บริษัท บัณฑิต สแตช่ันเนอร่ี เพ่ือให้นิสิตได้เพ่ิมพูน
ประสบการณ์เก่ียวกับการ
บริหารจัดการโครงการ และน า
ผลส าเร็จของการบริหาร
โครงการน ามาเป็นส่วนหนึงใน
การประเมินผลการเรียนการ
สอนของนิสิต

PR2600062110035 11/7/2561

1332 ขอความเห็นชอบในการจัดวัสดุใช้ในโครงการ             550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช่างน้องเฟรมไม้ ร้านช่างน้องเฟรมไม้ เพ่ือให้นิสิตได้เพ่ิมพูน
ประสบการณ์เก่ียวกับการ
บริหารจัดการโครงการ และน า
ผลส าเร็จของการบริหาร
โครงการน ามาเป็นส่วนหนึงใน
การประเมินผลการเรียนการ
สอนของนิสิต

PR2600062110035 11/7/2561

1333 ขอความเห็นชอบในการจัดวัสดุใช้ในโครงการ           1,766.00 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี นายวันธวัช เรืองศรี เพ่ือให้นิสิตได้เพ่ิมพูน
ประสบการณ์เก่ียวกับการ
บริหารจัดการโครงการ และน า
ผลส าเร็จของการบริหาร
โครงการน ามาเป็นส่วนหนึงใน
การประเมินผลการเรียนการ
สอนของนิสิต

PR2600062110035 11/7/2561

หนา้ 134



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1334 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ 3,500.00           2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรยงค์ เทพวงค์ นายบรรยงค์ เทพวงค์ ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์-น า
อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีวิทยาลัย
นานาชาติไปอบรมท่ีโรงแรม
สวิส โฮเทล กรุงเพทฯ

PR2600062110052 12/11/2561

1335 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ 3,000.00           2,400.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรยงค์ เทพวงค์ นายบรรยงค์ เทพวงค์ จ้างเหมาบริการรถยนต์ ม.
บูรพา - สยามพารากอน - ม.
บูรพา

PR2600062110055 13/11/2561

1336 ขอความเห็นชอบในการจัดหากระดาษทิชชู่ม้วนใหญ่ 
จ านวน 30 ลัง

21,186.00         21,186.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง จ ากัด เพ่ือจัดเตรียมส าหรับห้องน้ า 
และห้องประชุม

PR2600062110057 13/11/2561

1337 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซักผ้าปูโต๊ะและปลอก
เก้าอ้ีสีขาว ห้องประชุม 203

9,500.00           9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางเส็งศรี  ชองทอง นางเส็งศรี  ชองทอง เพ่ือท าความสะอาดผ้าปูโต๊ะพร้ี
อมรีดอัดกลีบ และปลอกเก้าอ้ี
ห้องประชุมให้สะอาดพร้อมใช้
งานอยู่เสมอ

PR2600062120005 3/12/2561

1338 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือพิมพ์ เดือน
ธันวาคม 2561

2,000.00           1,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่นิสิต
วิทยาลัยนานาชาติด้าน
เศรษฐกิจและสังคม

PR2600062120001 3/12/2561

1339 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซักผ้าปูท่ีนอนเดือน   ธ.ค.
 2561

16,050.00 7,231.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด เพ่ือบริการซักผ้าปูท่ีนอน
ส าหรับห้องปฏิบัติการโรงแรม
อาคารหอพักนิสิต

PR2600062120003 3/12/2561

1340 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ

41,034.50         41,034.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาย เอส เอ เอ็นจิ
เนียร่ิงซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาย เอส เอ เอ็นจิเนีย
ร่ิงซัพพลาย

ได้รับแจ้งจาเจ้าหน้าท่ีและผู้พัก
อาศัยว่าพบเคร่ืองปรับอากาศ
ช ารุด หลายรายการ จึงได้แจ้ง
ช่างเข้าด าเนินการตรวจสอบ
และซ่อมแซม

PR2600062120008 3/12/2561

1341 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในส านักงาน 5,000.00           4,981.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

เพ่ือจัดเตรียมส าหรับไว้ใช้ใน
ส านักงาน ในงานเอกสาร 
ส าหรับคณาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ีวิทยาลัยนานาชาติ

PR2600062120006 3/12/2561

หนา้ 135



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1342 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ ามันส าหรับเติม
รถจักรยานยนต์พนักงานเดินเอกสาร เดือน ธค.61

400.00             400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เพ่ือจัดเตรียมส าหรับเติม
จักรยานยนต์ ของพนักงานเดิน
เอกสารของวิทยาลัย

PR2600062120002 3/12/2561

1343 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าด่ืม 9,600.00           9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือจัดเตรียมส าหรับบริการแก่
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต และ
ใช้บริการในงานประชุม

PR2600062120004 3/12/2561

1344 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ 8,400.00           8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรยงค์ เทพวงค์ นายบรรยงค์ เทพวงค์ จัดเตรียมส าหรับไปส่งและรับ
กลับ อาจารย์และนิสิต ท่ี
สนามบินสุวรรณภูมิ เพ่ือไปเข้า
ร่วมงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพท่ีประเทศเวียดนาม

PR2600062120011 6/12/2561

1345 ขอความเห็นชอบในการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา
พร้อมอุปกรณ์

240,853.19       240,853.19 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) จัดเตรียมส าหรับนิสิต BFA PO2600062120003 25/12/2561

1346 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 53,397.00         53,397.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากผู้พักอาศัยและ
เจ้าหน้าท่ีว่า พบครุภัณฑ์ช ารุด
จ านวนมากจึงได้แจ้ง ช่างเข้า
ด าเนินการซ่อมแซม  และขอ
ย้ายเฟอร์นิเจอร์ในห้องออก
เน่ืองจากห้องอยู่ระหว่างการ
ซ่อม  และติดต้ังกลอนประตูมุ้ง
ลวด

PR2600062120044 13/12/2561

1347 ขอความเห็นชอบในการจัดหาโต๊ะใช้ในห้องเรียนส าหรับ
อาจารย์

25,000.00         25,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ จัดเตรียมส าหรับทดแทน
ของเดิมท่ีช ารุด

PO2600062120004 29/12/2561

1348 ขอความเห็นชอบในการจัดหาเคร่ืองท าน้ าอุ่น 43,000.00         22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

จัดเตรียมส าหรับเปล่ียนใช้
ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด ใน
ห้องพักอาคารหอพักนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติ

PO2600062010001 2/1/2562

1349 ขอความเห็นชอบในการจัดหาโต๊ะใช้ในห้องเรียนส าหรับ
นิสิต จ านวน 200 ตัว

450,000.00       450,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ จัดเตรียมส าหรับทดแทน
ของเดิมท่ีช ารุด

PO2600062120001 24/12/2561

หนา้ 136



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1350 ขอความเห็นชอบในการจัดหาเก้าอ้ีใช้ในห้องเรียน
ส าหรับนิสิต 400 ตัว อาจารย์ 10 ตัว

450,000.00       450,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ จัดเตรียมส าหรับทดแทน
ของเดิมท่ีช ารุด

PO2600062120002 24/12/2561

1351 ขอความเห็นชอบในการจัดหารถเข็นของ จ านวน 2 คัน 4,000.00           3,998.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท โฮม โปรดักส์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

จัดเตรียมส าหรับเปล่ียนใช้
ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด  เพ่ือใช้
ในการขนของ ขนหนังสือ และ
อ่ืนๆ

PR2600062120063 25/12/2561

1352 ขอความเห็นชอบในการจัดหาโต๊ะเขียนแบบมีไฟ ขนาด 
A0,A1

55,000.00         42,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมใจค้าหนังสือเคร่ืองเขียน จ ากัด บริษัท สมใจค้าหนังสือเคร่ืองเขียน จ ากัด จัดเตรียมส าหรับอุปกรณ์ใช้ใน
การเรียนการสอนสาขาวิชา
ศิลปกรรมศาสตร์

PR2600062120067 25/12/2561

1353 ขอความเห็นชอบในการจัดหาท่ีนอนสปริงหุ้มผ้า จ านวน
 10 ท่ี

19,000.00         18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ท่ีนอนปีเตอร์แพน จ ากัด บริษัท ท่ีนอนปีเตอร์แพน จ ากัด จัดเตรียมส าหรับเปล่ียน
ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด ใช้ใน
ห้องพักหอพักนิสิตวิทยาลัย
นานาชาติ

PR2600062120066 25/12/2561

1354 ขอความเห็นชอบในการจัดหาเคร่ืองกรองน้ า 30,000.00         28,400.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค จัดเตรียมน้ าด่ืมเพ่ือเป็น
สวัสดิการส าหรับคณาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนิสิต วิทยาลัย
นานาชาติ

PR2600062120064 25/12/2561

1355 ขอความเห็นชอบในการจัดหากระดานไวท์บอร์ดเคล่ือน
ที จ านวน 5 ชุด

22,500.00         22,470.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เทคโนโลยี บอร์ด แอนด์ เซอร์วิส หจก.เทคโนโลยี บอร์ด แอนด์ เซอร์วิส จัดเตรียมเพ่ือเปล่ียนทดแทน
ของเดิมท่ีช ารุด  ใช้ใน
ห้องเรียนส าหรับใช้ในการเรียน
การสอน

PR2600062120065 25/12/2561

1356 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือพิมพ์ เดือน มค.
2562

2,000.00 1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่นิสิต
วิทยาลัยนานาชาติด้าน
เศรษฐกิจและสังคม

PR2600062120076 27/12/2561

1357 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการท าความ
สะอาด ปีงบประมาณ 2562

2,022,246.96     2,022,246.96 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.เจ.เซอร์วิส 2018 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.เจ.เซอร์วิส 2018 บริการดูแลความสะอาดอาคาร
วิทยาลัยนานาชาติและอาคาร
หอพัก

PO2600062120005 28/12/2561

1358 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ ามันรถเติม
รถจักรยานยนต์พนักงานเดินเอกสาร เดือน มค.62

400.00             400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เพ่ือจัดเตรียมส าหรับเติม
จักรยานยนต์ ของพนักงานเดิน
เอกสารของวิทยาลัย

PR2600062120077 27/12/2561

หนา้ 137



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1359 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสารเดือน มค.
2562

95,000.00 72,710.10 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส สุกใส นายวิทวัส สุกใส เพ่ือถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 
จัดเตรียมชีทและส่ือการเรียน
การสอนส าหรับนิสิต

PO2600062020001 11/2/2562

1360 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซักผ้า ปูท่ีนอน เดือน
มกราคม 2562

15,000.00 10,148.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด เพ่ือบริการซักผ้าปูท่ีนอน
ส าหรับห้องปฏิบัติการโรงแรม
อาคารหอพักนิสิต

PR2600062120079 27/12/2561

1361 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าด่ืม 9,600.00           9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือจัดเตรียมส าหรับบริการแก่
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต และ
ใช้บริการในงานประชุม

PR2600062010003 2/1/2562

1362 ขอความเห็นชอบในการจัดหาเคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง 
จ านวน 1 เคร่ือง

5,143.49           5,143.49 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนบรรเจิด จ ากัด บริษัท เจนบรรเจิด จ ากัด จัดเตรียมส าหรับอุปกรณ์ใช้ใน
การเรียนการสอนสาขาวิชา
ศิลปกรรมศาสตร์

PR2600062010004 2/1/2562

1363 ขอความเห็นชอบในการจัดหาผู้ให้บริการจ้างเหมารถยนต์ 5,600.00           5,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริฉัตร วังเมือง นางสาวปาริฉัตร วังเมือง เพ่ือใช้เป็นยานพาหนะแก่นิสิต
แลกเปล่ียนวัฒนธรรมประเพณี
ประจ าชาติของประเทศไทย
และเกาหลี  อีกท้ังจัดโอกาสให้
นิสิต ได้มีประสบการณ์ตรงใน
การศึกษาด้านการติดต่อส่ือสาร
ในระดับสากล

PR2600062010005 4/1/2562

1364 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบใช้ในโครงการ 
International Cuisine and Food Styling 
Management

3,600.00 2,367.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010017 8/1/2562

หนา้ 138



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1365 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบใช้ในโครงการ 
International Cuisine and Food Styling 
Management

3,600.00 972.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ดรีเทล จ ากัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ดรีเทล จ ากัด เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010016 8/1/2562

1366 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบใช้ในโครงการ 
International Cuisine and Food Styling 
Management

618.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิออน(ประเศไทย) จ ากัด บริษัท อิออน(ประเศไทย) จ ากัด เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010016 8/1/2562

1367 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบใช้ในโครงการ 
International Cuisine and Food Styling 
Management

            837.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010016 8/1/2562

1368 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบใช้ในโครงการ 
International Cuisine and Food Styling 
Management

3,600.00 817.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ดรีเทล จ ากัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ดรีเทล จ ากัด เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010015 8/1/2562

1369 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบใช้ในโครงการ 
International Cuisine and Food Styling 
Management

1,748.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิออน(ประเศไทย) จ ากัด บริษัท อิออน(ประเศไทย) จ ากัด เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010015 8/1/2562

หนา้ 139



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1370 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร 3,210.00           3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกชนะกิจ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท เอกชนะกิจ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
ลิฟต์โดยสารช ารุด เน่ืองจาก
ลิฟต์ไม่เคล่ือนท่ีขณะท่ีส่ังการ 
จึงได้แจ้งช่างเข้าด าเนินการ
ซ่อมแซม

PR2600062010007 8/1/2562

1371 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบใช้ในโครงการ 
International Cuisine and Food Styling 
Management

3,600.00           3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010019 8/1/2562

1372 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบใช้ในโครงการ 
International Cuisine and Food Styling 
Management

10,000.00           3,908.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010020 8/1/2562

1373 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบใช้ในโครงการ 
International Cuisine and Food Styling 
Management

            640.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัลยา จันทร์ใหม่ นางสาวกัลยา จันทร์ใหม่ เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010020 8/1/2562

1374 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบใช้ในโครงการ 
International Cuisine and Food Styling 
Management

            100.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ ากัด

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ ากัด เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010020 8/1/2562

หนา้ 140



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1375 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบใช้ในโครงการ 
International Cuisine and Food Styling 
Management

              35.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ดรีเทล จ ากัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ดรีเทล จ ากัด เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010020 8/1/2562

1376 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบใช้ในโครงการ 
International Cuisine and Food Styling 
Management

            136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.พี.ออยล์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซี.พี.ออยล์ จ ากัด (มหาชน) เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010020 8/1/2562

1377 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือเพือใช้ในการเรียน
การสอน

91,960.00         91,960.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการ
เรียนการสอนในรายวิชาของ
นิสิตวิทยาลัยนานาชาติและ
เสนอแนะหนังสือเพ่ือใช้บริการ
ค้นคว้าในห้องสมุด

PO2600062010002 11/1/2562

1378 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบใช้ในโครงการ 
International Cuisine and Food Styling 
Management

3,600.00 2,639.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010018 8/1/2562

1379 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 2,587.50           2,587.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอเซียบุ๊ต  จ ากัด บริษัทเอเซียบุ๊ต  จ ากัด เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการ
เรียนการสอนในรายวิชาของ
นิสิตวิทยาลัยนานาชาติและ
เสนอแนะหนังสือเพ่ือใช้บริการ
ค้นคว้าในห้องสมุด

PR2600062010035 9/1/2562

หนา้ 141



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1380 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบใช้ในโครงการ 
Kitchen Operation

10,000.00           9,168.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010032 9/1/2562

1381 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบใช้ในโครงการ 
Kitchen Operation

            832.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิออน(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อิออน(ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010032 9/1/2562

1382 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบใช้ในโครงการ 
Kitchen Operation

6,000.00 4,130.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010031 9/1/2562

1383 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบใช้ในโครงการ 
Kitchen Operation

6,000.00 5,728.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010030 9/1/2562

1384 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบใช้ในโครงการ 
Kitchen Operation

6,000.00 3,568.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010029 9/1/2562

หนา้ 142



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1385 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบใช้ในโครงการ 
Kitchen Operation

2,023.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ดรีเทล จ ากัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ดรีเทล จ ากัด เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010029 9/1/2562

1386 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบใช้ในโครงการ 
Kitchen Operation

6,000.00 4,697.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010027 9/1/2562

1387 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบใช้ในโครงการ 
Kitchen Operation

1,214.33 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ดรีเทล จ ากัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ดรีเทล จ ากัด เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010027 9/1/2562

1388 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบใช้ในโครงการ 
Kitchen Operation

6,000.00 5,376.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010026 9/1/2562

1389 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบใช้ในโครงการ 
Kitchen Operation

281.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ดรีเทล จ ากัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ดรีเทล จ ากัด เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010026 9/1/2562

หนา้ 143



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1390 ขอความเห็นชอบในการจัดหา Key Board และ Mouse
 ส าหรับเคร่ือง iMac

15,000.00         11,317.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) จัดหาแป้นคีย์บอร์ดและMouse
 ส าหรับเคร่ือง iMac เพ่ือให้ใน
การเรียนการสอนวิชา BFA 
เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีช ารุด

PR2600062010036 9/1/2562

1391 ขอความเห็นชอบในการจัดหากระดาษ A4  70 แกรม 34,668.00         34,668.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด จัดเตรียมส าหรับเบิกใช้ใน
ส านักงาน บริการแก่นิสิต 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีของ
วิทยาลัยนานาชาติ

PR2600062010038 14/1/2562

1392 ขอความเห็นชอบในการจัดหาทะเบียนหนังสือส่ง 500.00             394.24 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์ ร้านศึกษาภัณฑ์ จัดเตรียมส าหรับเบิกใช้ในงาน
รับ-ส่งเอกสาร ภายใน 
ภายนอก ประกาศ ค าส่ังของ
วิทยาลัยนานาชาติ

PR2600062010039 14/1/2562

1393 ขอความเห็นชอบในการจัดหาไส้ปากก สีทินเนอร์  ล้าง
รถยนต์ จ้างลงโปรแกรมคอม

2,600.00 380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรักษ์รถ ร้านรักษ์รถ เพ่ือบ ารุงรักษารถยนต์ให้
สะอาดพร้อมใช้งาน

PR2600062010042 15/1/2562

1394 ขอความเห็นชอบในการจัดหาไส้ปากก สีทินเนอร์  ล้าง
รถยนต์ จ้างลงโปรแกรมคอม

264.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิต สแตช่ันเนอร่ี บริษัท บัณฑิต สแตช่ันเนอร่ี ไส้ปากกาส ารองใช้งานของทีม
ผู้บริหาร

PR2600062010042 15/1/2562

1395 ขอความเห็นชอบในการจัดหาไส้ปากก สีทินเนอร์  ล้าง
รถยนต์ จ้างลงโปรแกรมคอม

744.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวช ค้าวัสดุ ร้านไพรเวช ค้าวัสดุ อุปกรณ์ทาสีส าหรับทาสีพ้ืน
ถนนบริเวณด้านหลังอาคารฯ

PR2600062010042 15/1/2562

1396 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 9,951.00           9,951.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่า
กล้องจรปิด เป็นจอมืดท่ีอาคาร
วิทยาลัย และจอTV แสดง
สัญญาณดับและระบบwifi 
หอพักหญิงใช้งานไม่ได้จึงได้
แจ้งช่างซ่อม

PR2600062010043 15/1/2562

1397 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัตถุดิบใช้ในการประกอบ
อาหาร

7,000.00           2,519.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010044 16/1/2562
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1398 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างพิมพ์ไวนิลและRoll Up 6,000.00             850.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ จัดเตรียมส าหรับโครงการอบรม
เก่ียวกับงานวิจัยภายใต้
โครงการวิจัยทุน Erasmus

PR2600062010047 16/1/2562

1399 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์ 1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ จัดเตรียมส าหรับโครงการอบรม
เก่ียวกับงานวิจัยภายใต้
โครงการวิจัยทุน Erasmus

PR2600062010048 17/1/2562

1400 ขอความเห็นชอบในการจัดหาต้นไม้ส าหรับประดับ
อาคารวิทยาลัยนานาชาติ

5,000.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลุง (หร่ัง) เล่ียงหนองมน ร้านลุง (หร่ัง) เล่ียงหนองมน จัดเตรียมต้นไม้ ดอกไม้ส าหรับ
ประดับอาคารเรียนวิทยาลัย
นานาชาติ ให้มีความสดช่ืน 
สดใสย่ิงข้ึน

PR2600062010054 18/1/2562

1401 ขอความเห็นชอบในการจัดหาต้นไม้ส าหรับประดับ
อาคารวิทยาลัยนานาชาติ

3,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้นารี ร้านดอกไม้นารี จัดเตรียมต้นไม้ ดอกไม้ส าหรับ
ประดับอาคารเรียนวิทยาลัย
นานาชาติ ให้มีความสดช่ืน 
สดใสย่ิงข้ึน

PR2600062010054 18/1/2562

1402 ขอความเห็นชอบในการถ่ายเอกสาร ชีท เอกสาร
ประกอบการเรียน

7,041.50           7,041.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน PR2600062010053 18/1/2562

1403 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างตรวจเช็คการใช้งานของ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

4,815.00           4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดล เจเนอเรช่ัน จากัด บริษัท เดล เจเนอเรช่ัน จากัด เพ่ือยืดอายุการใช้งานของ
เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า บริเวณ
อาคารหอพักนิสิตวิทยาลัย
นานาชาติ

PR2600062010057 23/1/2562

1404 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมเครืองปรับอากาศ 37,738.90         37,738.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

ได้รับแจ้งจาเจ้าหน้าท่ีและผู้พัก
อาศัยว่าพบเคร่ืองปรับอากาศ
ช ารุด หลายรายการ จึงได้แจ้ง
ช่างเข้าด าเนินการตรวจสอบ
และซ่อมแซม

PR2600062010058 24/1/2562

1405 ขอความเห็นชอบในการจ้างติดต้ังบอร์ดผังองค์กร 25,000.00         24,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ จัดเตรียมส าหรับงาน
ประชาสัมพันธ์แนะน าองค์กร
วิทยาลัยนานาชาติ

PR2600062010059 25/1/2562
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1406 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างท าความสะอาดท่อ
ระบายน้ าด้านหลังอาคารวิทยาลัยนานาชาติ

9,000.00           9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่า
บริเวณท่อระบายน้ าด้านหลัง
อาคารมีกล่ินเหม็น จึงได้จ้าง
เหมาท าความสะอาดท่อ
ระบายน้ า

PR2600062010067 31/1/2562

1407 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 17,150.00         17,150.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
ครุภัณฑ์ช ารุด จึงได้แจ้งช่าง
ด าเนินการซ่อม

PR2600062010066 31/1/2562

1408 ขอความเห็นชอบในการจัดซ้ือวัสดุใช้ในส านักงาน 23,190.61         23,190.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) จัดเตรียมส าหรับเบิกใช้ใน
ส านักงาน และส ารองส าหรับใช้
ในห้องเรียนส าหรับนิสิตใช้ใน
การเรียนการสอนของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติ

PR2600062010068 31/1/2562
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