
ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 ขออนุมัติจัดซ้ือเส้ือโปโลพร้อมปักตรามหาวิทยาลัย-
กองกิจการนิสิต จ านวน 70 ตัว

25,900.00        25,900.00 เฉพาะเจาะจง แฟช่ัน สปอร์ต แฟช่ัน สปอร์ต เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062120078 11/12/2561

2 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก 6 ชุด 10,150.00        10,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคถาวร (แป้น)/ ร้านค้า
สวัสดิการ ม.บูรพา

ร้านโชคถาวร (แป้น)/ ร้านค้า
สวัสดิการ ม.บูรพา

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062120087 11/12/2561

3 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์(ตู้) ไป-กลับ ม.
บูรพา-ม. นเรศวร จ.พิษณุโลก จ านวน 1 คัน

10,500.00        10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ  วรรัตน์ นายสราวุธ  วรรัตน์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062120085 11/12/2561

4 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดโครงการ 
จ านวน 1 งาน

2,750.00          2,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
ร้านสหกรณ์ ม.บูรพา

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
ร้านสหกรณ์ ม.บูรพา

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062120079 11/12/2561

5 ขออนุมัติจัดซ้ือสมัครสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER
 ONE ปี 2562 จ านวน 8 เล่ม (1 ปี)

520.00            520.00 เฉพาะเจาะจง โครงการ TO BE NUMBER ONE โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062120138 13/12/2561

6 ขออนุมัติจัดซ้ือเทปผ้ากาวสองหน้าติดพรม 4 อัน 540.00            540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062120141 13/12/2561

7 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายและเข้าเล่มเอกสาร จ านวน 2 
รายการ

1,340.00          1,340.00 เฉพาะเจาะจง NK Printing NK Printing เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062120140 13/12/2561

8 ขออนุมัติจัดท าป้ายไวนิล 4 รายการ 6,340.00          6,340.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062120142 13/12/2561

9 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองป้ัมสูบลม จ านวน 1 เคร่ือง 3,530.00          3,530.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์  พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062120163 17/12/2561

10 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 4 ชนิด 10,460.00        10,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062120177 18/12/2561

11 ขออนุมัติจัดซ้ือผงหมึกสีด า ริโก้ 1 กล่อง 4,718.70          4,718.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062120176 18/12/2561

12 ขออนุุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง (ห้อง 
215)

1,284.00          1,284.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062120178 18/12/2561

13 ขออนุมัติจัดซ้ือระบบกล้องวงจรปิด 2 ระบบ พร้อม
ติดต้ัง

258,720.00      258,720.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0206062120011 26/12/2561

14 ซ้ือข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จ านวน ๕๐ รูป
เน่ืองในการวันงานรัฐพิธี''วันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดิลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี๙ วันชาติ วันพ่อ
แห่งชาติ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางทิพยา  ภาคสุข นางทิพยา  ภาคสุข มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0208062120001 3/12/2561

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

หนา้ 1



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

15 จ้างซ่อมหลังค่าอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและงาน
ซ่อมฝ้า(รายละเอียดดังแนบ)

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกฤษ ตันสกุล นายกฤษ ตันสกุล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0208062110064 6/12/2561

16 กล้องวงจรปิด(รายละเอียดดังแนบ) 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0208062120017 8/12/2561

17 จ้างเปล่ียนกระจกประตูสไลท์ห้องพักบุคลากรห้อง709 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรพงศ์ ธัญญารักษ์ นายภัทรพงศ์ ธัญญารักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0208062120018 8/12/2561

18 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์หมายเลขทะเบียน
๔๐-๐๒๐๙จบ(รายละเอียดดังแนบ)

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0208062120029 12/12/2561

19 จ้างเปล่ียนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน๔๐-๐๒๐๑
จบ(รายละเอียดดังแนบ)

15,935.00 15,935.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0208062110081 12/12/2561

20 จ้างซ่อมป้ัมสูบน้ าหอพักนิสิตชายหมายเลขทะเบียนบบ.
จบ.4330-001-0001-3/44(รายละเอียดดังแนบ)

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยไดนาโม ร้านน้อยไดนาโม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0208062110083 12/12/2561

21 ขอจ้างเปล่ียนยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข-๒๗๖๘
 จบและฝาครอบล้อ (รายระเอียดดังแนบ)

13,025.00 13,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0208062120025 12/12/2561

22 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์หมายเลขทะเบียน
กง.-๘๐๖๘ จบ.(รายละเอียดดังแนบ)

2,275.00 2,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0208062120030 12/12/2561

23 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง,เปล่ียนยางและอะไหล่
รถยนต์หมายเลขทะเบียนนข-๑๙๘๗จบ(รายละเอียดดัง
แนบ)

26,615.00 26,615.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0208062120024 12/12/2561

24 จ้างท าพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์สีเหลือง 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ ปราณี ร้านดอกไม้ ปราณี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0208062120028 12/12/2561

หนา้ 2



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

25 ซ้ือพานพุ่มดอกไม้ ประดับหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
หน้ามหาวิทยาลัย

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ ปราณี ร้านดอกไม้ ปราณี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0208062120027 12/12/2561

26 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน
กง-๘๐๖๘จบ.(รายละเอียดดังแนบ)

12,412.00 12,412.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0208062110080 12/12/2561

27 จ้างท าป้ายอะคริลิค ขนาด 200X120เซนติเมตรและ
สติกเกอร์ติดรถตู้ของมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขต
จันทบุรี

4,100.00 4,100.00 เฉพาะเจาะจง ไอปร้ิน ไอปร้ิน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0208062110067 12/12/2561

28 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองเปล่ียนอะไหล่รถยนต์
หมายเลขทะเบียน บท-๙๓๙๘ จบ(รายละเอียดดังแนบ)

7,515.00 7,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0208062120031 13/12/2561

29 จ้างรถแทรคเตอร์เกรดปรับแต่งลู่ว่ิงและทางเท้าสนาม
กีฬากลางแจ้ง

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายเดชขจร เปรมชนม์ นายเดชขจร เปรมชนม์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0208062110066 14/12/2561

30 จ้างท าภาพพระบรมฉายาลักษณ์ร.9 ขนาด120x240 
cmพร้อมตีขอบไม้

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ไอปร้ิน ไอปร้ิน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0208062120047 17/12/2561

31 ขอซ้ือคลอรีนชนิดเกล็ด90% ,น้ ายาก าจัดตะไคร้/ปรับ
สภาพน้ าถังละ 20ลิตร(รายละเอียดดังแนบ)

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นารา เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ 
จ ากัด

บริษัท นารา เคมีภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0208062120046 17/12/2561

32 จ้างซ่อมวัสดุ,อุปกรณ์ประกอบอาคาร100ปี, อาคาร
เรียนรวมและอาคารโรงสูบน้ า(รายละเอียดดังแนบ)

68,460.00 68,460.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเดช สวัสดีมงคล นายสมเดช สวัสดีมงคล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR0208062110065 24/12/2561

33 จ้างซ่อมโครงหลังคาทางเดินเท้าจ านวน๕งาน
(รายละเอียดดังแนบ)

145,000.00 145,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ  ผลทวี นายชัยศิริ  ผลทวี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO0208062120002 29/12/2561

34 ขออนุมัติซ้ือและขอเบิกเงินค่าวัสดุเพ่ืออ านวนความ
สะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน

235.00 235.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี.พี. เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี.พี. เพ่ือนนักเรียน คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209062120003 3/12/2018

หนา้ 3



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

35 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะ
และถวายราชสดุดี เน่ืองในวันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง รัตนาภรณ์พูนทรัพย์ (นกดอกไม้สด) รัตนาภรณ์พูนทรัพย์ (นกดอกไม้สด) จัดได้สวยงาม ราคาต่ าสุด PR0209062120004 4/12/2018

36 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าซ่อมแซมรถยนต์
หมายเลขทะเบียน กค 3602 สระแก้ว

6,366.50 6,366.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ๋ิวมอเตอร์แมช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ๋ิวมอเตอร์แมช บริการดี ราคามาตรฐาน PR0209062120009 7/12/2018

37 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมรถบัส 
หมายเลขทะเบียน 40-0520 ชลบุรี

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนภัทร วงค์พุฒิ นายธนภัทร วงค์พุฒิ บริการดี ราคามาตรฐาน PR0209062120019 20/12/2018

38 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร 
จ ากัด

คุณภาพดี ราคาต่ าสุด PR0209062120027 26/12/2018

39 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการบุคคล
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีและด้านอ่ืนๆ

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนุสสรี  ทวีจันทร์ นางนุสสรี  ทวีจันทร์ มีความสามารถเหมาะสม ราคา
มาตรฐาน

PR0209062120030 27/12/2018

40 จัดซ้ือวัสดุ 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218062120007 4/12/2561

41 จ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน และปลอกหมอน หอพักเทา-
ทอง 2

1,760.00 1,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218062120006 4/12/2561

42 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานโครงการหอพักเทา-ทอง คร้ัง
ท่ี 1/2561

770.00 770.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยนุช  บุญชู นางสาวปิยนุช  บุญชู มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218062120015 20/12/2561

43 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5 ชนิด 11,273.52 11,273.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกมาท จ ากัด บริษัท โกมาท จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218062120016 20/12/2561

44 ซ้ือวัสดุ จ านวน 1 ชนิด 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218062120019 21/12/2561

45 จ้างเช็คระบบไฟฟ้าเคร่ืองดับเพลิง หอพักเทา-ทอง 4 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์  พ่ิงสังวาลย์ นายสายัณห์  พ่ิงสังวาลย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218062120017 21/12/2561

หนา้ 4



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

46 ซ้ือวัสดุ จ านวน 1 ชนิด 29,700.00 29,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงินงบประมาณ

PR0218062120018 21/12/2561

47 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือของท่ีระลึก 625.00 625.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062120010 4/12/2561

48 ขอความเห็นขอบเสนอซ้ือของท่ีระลึก 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062120011 4/12/2561

49 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ 28,890.00 28890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิธิเกษม เทเลคอม จ ากัด บริษัท นิธิเกษม เทเลคอม จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062120151 14/12/2561

50 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 21,000.00 21000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062120150 14/12/2561

51 ขออนุมัติจัดซ้ือตู้ยาและยาสามัญประจ าบ้าน คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

5,638.90 5,638.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด  
                         ราคาเสนอ 
5,638.90 บาท

บริษัท เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด
                      ราคาซ้ือ 
5,638.90 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062120042 11/12/2561

52 ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง 440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค            ราคา
เสนอ 400 บาท

ร้านแสนสุขกราฟฟิค         ราคา
จ้าง 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062120047 13/12/2561

53 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนยางนอกและยางในล้อหน้า 
รถจักรยานยนต์ ทะเบียน จธบ 807 ชลบุรี คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

710.00 710.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยบางแสน               ราคา
เสนอ 710 บาท

ร้านน้อยบางแสน           ราคาจ้าง
 710 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062120050 13/12/2561

54 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนาทักษะ
สารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี : การใช้ไมโครซอฟท์
ออฟฟิศช้ันสูง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 301 วันท่ี
 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
เสนอ 7,200 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 7,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062120048 13/12/2561

55 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ 
(โครงการฝึกประสบการณ์เพ่ือเตรียมความพร้อมฯ 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม ในวันท่ี 22-24 ธ.ค. 61 ณ จังหวัด
เลย และจังหวัดเพชรบูรณ์)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม              ราคา
เสนอ 15,000 บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม      ราคาจ้าง 
15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062120002 17/12/2561

หนา้ 5



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

56 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจ าเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2561

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
เสนอ 8,000 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 8,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062120061 17/12/2561

57 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานบุคคล 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ      ราคา
เสนอ 8,500 บาท

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ ราคาจ้าง
 8,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062120063 18/12/2561

58 ขออนุมัติจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

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

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคา
จ้าง 10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062120003 19/12/2561

59 ขออนุมัติจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์ 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

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

นายบูรพา  แก้วแหวน        ราคา
จ้าง 11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062120004 19/12/2561

60 ขออนุมัติจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์ 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

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

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ ราคาจ้าง 
11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062120006 19/12/2561

61 ขออนุมัติจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคล 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

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

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ ราคาจ้าง
 11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062120005 19/12/2561

62 ขออนุมัติจัดจ้างท าวารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3 (กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 
2561)

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

พิกก้ี มีเดีย                 ราคาจ้าง
 68,052 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062120007 24/12/2561

63 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างท าตรายาง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟิค แสนสุขกราฟฟิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062120001 1/12/2561

64 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือผ้าหมึกเคร่ืองพิมพ์ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062120127 3/12/2561

65 ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062120005 3/12/2561

66 ขอความเห็นชอบจ้างเหมาท าความสะอาด 2,587,500.00 2,587,500.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท เอ.เอ็น.จี. แมเนจเมนท์ แอนด์
 เซอร์วิสเซส จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.จี. แมเนจเมนท์ 
แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0206062120001 3/12/2561

หนา้ 6



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

67 ขอความเห็นชอบเสนอจัดจ้างเปิดกุญแจตู้เอกสาร 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายกมล ฉิมพาลี นายกมล ฉิมพาลี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0206062120002 3/12/2561

68 ขออนุมัติจัดซ้ือตู้ยาและยาสามัญประจ าบ้าน คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

5,638.90 5,638.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด  
                         ราคาเสนอ 
5,638.90 บาท

บริษัท เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย จ ากัด
                      ราคาซ้ือ 
5,638.90 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062120042 11/12/2561

69 ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง 440.00 440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค            ราคา
เสนอ 400 บาท

ร้านแสนสุขกราฟฟิค         ราคา
จ้าง 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062120047 13/12/2561

70 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนยางนอกและยางในล้อหน้า 
รถจักรยานยนต์ ทะเบียน จธบ 807 ชลบุรี คณะ
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

710.00 710.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยบางแสน               ราคา
เสนอ 710 บาท

ร้านน้อยบางแสน           ราคาจ้าง
 710 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062120050 13/12/2561

71 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร โครงการพัฒนาทักษะ
สารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี : การใช้ไมโครซอฟท์
ออฟฟิศช้ันสูง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 301 วันท่ี
 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
เสนอ 7,200 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 7,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062120048 13/12/2561

72 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ 
(โครงการฝึกประสบการณ์เพ่ือเตรียมความพร้อมฯ 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม ในวันท่ี 22-24 ธ.ค. 61 ณ จังหวัด
เลย และจังหวัดเพชรบูรณ์)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม              ราคา
เสนอ 15,000 บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม      ราคาจ้าง 
15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062120002 17/12/2561

73 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจ าเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2561

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
เสนอ 8,000 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 8,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062120061 17/12/2561

74 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานบุคคล 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ      ราคา
เสนอ 8,500 บาท

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ ราคาจ้าง
 8,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062120063 18/12/2561

75 ขออนุมัติจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

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

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคา
จ้าง 10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062120003 19/12/2561

หนา้ 7



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

76 ขออนุมัติจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์ 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

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

นายบูรพา  แก้วแหวน        ราคา
จ้าง 11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062120004 19/12/2561

77 ขออนุมัติจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์ 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

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

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ ราคาจ้าง 
11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062120006 19/12/2561

78 ขออนุมัติจ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคล 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

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

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ ราคาจ้าง
 11,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062120005 19/12/2561

79 ขออนุมัติจัดจ้างท าวารสารการเมือง การบริหาร และ
กฎหมาย ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3 (กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 
2561)

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

พิกก้ี มีเดีย                 ราคาจ้าง
 68,052 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062120007 24/12/2561

80 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 20,972.00 20,972.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีการบริการท่ีดี PO0500062120003 6/12/2561

81 จ้างเปล่ียนแผ่นกระดานไวท์บอร์ด 62,000.00 62,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต อินทประสาท นายอนุชิต อินทประสาท มีความเช่ียวชาญด้านงานไม้ PO0500062120002 6/12/2561

82 ซ้ือชุดความร้อน Fuji Xerox DocuPrint CM305D 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีมีคุณภาพดี และตรงกับ
ความต้องการของภาควิชาฯ

PR0500062120017 6/12/2561

83 ขอซ้ือผงหมึกถ่ายเอกสาร Canon รุ่น IR7105 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอีสเทิร์น ก๊อปป้ี จ ากัด บริษัท ไทยอีสเทิร์น ก๊อปป้ี จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาถูก PO0500062120004 14/12/2561

84 ขอซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Canon รุ่น IR7095 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์
 จ ากัด

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ี
เออร์ จ ากัด

มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาถูก PO0500062120005 14/12/2561

85 ขอซ่อมเคร่ืองพิมพ์ HP Designjet T120 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีการบริการท่ีดี PR0500062120049 13/12/2561

86 ขอซ้ือของท่ีระลึก-เบญจรงค์แก้วลายลูกข้ัน 960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการของงาน
วิเทศสัมพันธ์

PR0500062120063 19/12/2561

87 ขอซ้ือของขวัญ (การน้ าชา+ถ้วย+ถาด 6 ช้ิน/1 ชุด) 3,960.00 3,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062120069 20/12/2561

88 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
12,840.00

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
12,840.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120001 3/12/2561

หนา้ 8



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

89 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 1,936.00 1,936.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,936.00

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,936.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120002 3/12/2561

90 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
30,000.00

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
30,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120006 3/12/2561

91 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 10,308.15 10,308.15 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 10,308.15 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 10,308.15 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120004 3/12/2561

92 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าวารสาร 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ 54,000.00 ร้านชลบุรีการพิมพ์ 54,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120003 3/12/2561

93 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าป้ายช่ือและระยะเวลา
ในการด ารงต าแหน่งของคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด 2,568.00

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด 2,568.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120005 3/12/2561

94 ขออนุมัติตรวจเช็ครถยนต์ ตามอายุการใช้งาน 9,568.48 9,568.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด 9,229.39

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด 9,229.39

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120010 4/12/2561

95 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนแก๊ส 395.00 ร้านบางแสนแก๊ส 395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120009 4/12/2561

96 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,627.00 3,627.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,627.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,627.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120008 4/12/2561

97 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา พินหอม 330.00 นางสุกัญญา พินหอม 330.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120007 4/12/2561

98 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าโปสเตอร์ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา 800.00 ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา 800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120015 7/12/2561

99 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 565.00 565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
565.00

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
565.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120031 11/12/2561

100 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 2,884.00 2,884.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
2,845.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
2,845.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120032 11/12/2561

101 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าไวนิลท าเนียบผู้บริหาร 1,190.00 1,190.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา 1,190.00 ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา 1,190.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120018 11/12/2561

102 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,481.00 3,481.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,481.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,481.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120037 12/12/2561

103 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
20,000.00

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
20,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120040 12/12/2561

หนา้ 9



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

104 ขออนุมัติจัดซ้ือซองจดหมาย 1,031.99 1,031.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,031.99

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,031.99

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120048 13/12/2561

105 ขออนุมัติจัดท าการ์ดอวยพรปีใหม่ 3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา 3,150.00 ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา 3,150.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120050 13/12/2561

106 ขออนุมัติซ่อมเปล่ียนครอบสันหลังคา และแผ่นฝ้าอะคู
สติค ณ ห้องประชุมแคแสด ช้ัน 5 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 36,000.00 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 
36,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400062010001 2/1/2562

107 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 840.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 840.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120053 14/12/2561

108 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 697.00 697.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
697.00

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
697.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120055 14/12/2561

109 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 5,785.00 5,785.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
5,785.00

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
5,785.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120054 14/12/2561

110 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 670.00 670.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์ 670.00 นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์ 670.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120057 14/12/2561

111 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
90,000.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
90,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PO0400062120001 18/12/2561

112 ขออนุมัติซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ 15,299.93 15,299.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 15,299.93 บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 15,299.93 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120065 17/12/2561

113 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชิโนทัยค้าวัสดุ 3,700.00 ร้านชิโนทัยค้าวัสดุ 3,700.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120061 17/12/2561

114 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 47,899.62 47,899.62 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
47,899.62

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
47,899.62

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120063 17/12/2561

115 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ 23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
23,112.00

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
23,112.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120064 17/12/2561

116 ขออนุมัติจัดท าเล่มเกณฑ์คุณภาพการศึกษาฯ 4,410.00 4,410.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 4,410.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 4,410.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120062 17/12/2561

117 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง อาณาจักรคอมพิวเตอร์ 600.00 อาณาจักรคอมพิวเตอร์ 600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120073 18/12/2561

118 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 600.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120075 18/12/2561

หนา้ 10



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

119 ขออนุมัติซ้ือผ้าขนหนู 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 
9,900.00
สาขาภาคตะวันออก

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
 9,900.00
สาขาภาคตะวันออก

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120074 18/12/2561

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

PR0400062120077 18/12/2561

121 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 4,144.00 4,144.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 4,144.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 4,144.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120070 18/12/2561

122 ขออนุมัติจ้างบริการถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120076 18/12/2561

123 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 1,000.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120071 18/12/2561

124 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 600.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120072 18/12/2561

125 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภัทราพร โฉมแผล 330.00 นางสาวภัทราพร โฉมแผล 330.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120087 19/12/2561

126 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภาวิตา กรัตพงษ์ 330.00 นางสาวภาวิตา กรัตพงษ์ 330.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120086 19/12/2561

127 ขออนุมัติจัดท าเล่มแผนปฏิบัติงาน คณะพยาบาลศาสตร์
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

10,010.00 10,010.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 10,010.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 10,010.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120085 19/12/2561

128 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
600.00

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120084 19/12/2561

129 ขออนุมัติซ้ืออาหารแห้งส าหรับจัดชุดตักบาตร 4,440.00 4,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 4,383.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 4,383.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120088 20/12/2561

130 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 420.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 420.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120099 21/12/2561

131 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบพิธีเคารพส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางน้ าอ้อย บุญสาย 3,000.00 นางน้ าอ้อย บุญสาย 3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120094 21/12/2561

132 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชามบางแสน 1,119.00 ร้านจานชามบางแสน 1,119.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120096 21/12/2561

133 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าป้าย 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีลลอสอาร์ตดีไซน์ 1,000.00 ร้านซีลลอสอาร์ตดีไซน์ 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120100 21/12/2561

หนา้ 11



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

134 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าป้าย 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา 480.00 ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา 480.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120101 21/12/2561

135 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 481.00 481.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช 
481.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช 
481.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120092 21/12/2561

136 ขออนุมัติจัดซ้ือถุงขยะ 595.00 595.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 595.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 595.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120093 21/12/2561

137 ขออนุมัติซ้ือดอกไม้ ธูป เทียน 320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์ 320.00 ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์ 320.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120091 21/12/2561

138 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองสังฆทานและอัฐบริขาร 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์ 4,500.00 ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์ 4,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120102 24/12/2561

139 ขออนุมัติซ้ืออาหารแห้งส าหรับจัดสังฆทานพระวิทยากร 865.00 865.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันเพ็ญ แดงโสภา 865.00 นางสาวจันเพ็ญ แดงโสภา 865.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120103 24/12/2561

140 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 3,000.00 ร้านบุปผชาติ หน้าศาล 3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120108 25/12/2561

141 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,291.00 3,291.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,291.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,291.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120111 26/12/2561

142 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 1,540.00 1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
 1,540.00

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา 1,540.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120114 26/12/2561

143 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 2,380.00 2,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา
 2,380.00

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา 2,380.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120113 26/12/2561

144 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนแก๊ส 395.00 ร้านบางแสนแก๊ส 395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120110 26/12/2561

145 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 7,260.00 7,260.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐโภคิน
 7,260.00

นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐ
โภคิน 7,260.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120117 27/12/2561

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

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
50,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคา
กลาง

PR0400062120125 28/12/2561

147 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120003 3/12/2018

148 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120005 3/12/2018

หนา้ 12



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

149 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 7,461.11 7,461.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120008 3/12/2018

150 ขออนุมัติซ้ือ 12,960.00 12,960.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พร้ิน วินเทค พร้ิน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062120014 11/12/2018

151 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด บริษัท ที.เจ.บี. กลาส โฮม จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120009 3/12/2018

152 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 20,920.00 20,920.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062120011 7/12/2018

153 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120006 3/12/2018

154 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 3,070.90 3,070.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120007 3/12/2018

155 ขออนุมัติซ้ือ 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120016 3/12/2018

156 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จ ากัด บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120017 3/12/2018

157 ขออนุมัติจ้าง 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062120015 11/12/2018

158 ขออนุมัติซ้ือเก้าอ้ีห้องปฏิบัติการ 45,689.00 45,689.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีบี เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด บริษัท พีบี เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062120010 7/12/2018

159 ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120032 4/12/2018

160 ของท่ีระลึกวิทยากร 740.00 740.00 เฉพาะเจาะจง สวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา สวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120034 4/12/2018

161 วัสดุ 6 รายการ 3,881.00 3,881.00 เฉพาะเจาะจง บ.วังยา Health Care จ ากัด,หจก.
ชลบุรี ว.พานิช,ร้านกะรัตเบเกอร่ีโฮม
,ร้านหลีจุ้งเฮง,

บ.วังยา Health Care จ ากัด,หจก.
ชลบุรี ว.พานิช,ร้านกะรัตเบเกอร่ี
โฮม,ร้านหลีจุ้งเฮง,

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120030 4/12/2018

162 วัสดุ 3 รายการ 543.00 543.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยาม แมคโคร จก.(มหาชน) บ.สยาม แมคโคร จก.(มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120028 4/12/2018
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

163 ซ่อมเคร่ืองป๊ัมสุญญากาศ  6630-078-1/44 23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062120012 7/12/2018

164 วัสดุ 19 รายการ 2,307.00 2,307.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชลบุรี ว.พานิช,ร้านจานชาม 
บางแสน ,บริษัท วังยา Health Care
 จ ากัด

หจก.ชลบุรี ว.พานิช,ร้านจานชาม 
บางแสน ,บริษัท วังยา Health 
Care จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120031 4/12/2018

165 ขออนุมัติซ้ือ SYBR SAFE DNA GEL STAIN 10,978.20 10,978.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062120019 13/12/2018

166 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 4 รายการ 780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อิเล็คทริค / น้ าด่ืมบ้าน
และสวน

ร้านกฤษณ์ อิเล็คทริค / น้ าด่ืมบ้าน
และสวน

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120064 6/12/2018

167 ขออนุมัติซ้ือหน่วยความจ าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (RAM) 2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120066 6/12/2018

168 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 674.10 674.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120069 6/12/2018

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

PR0600062120065 6/12/2018

170 ขอซ้ือวัสดุ 23 รายการ 9,677.00 9,677.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพาจ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120073 7/12/2018

171 ครุภัณฑ์-เคร่ืองบดอาหาร 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062120024 19/12/2018

172 ครุภัณฑ์-เคร่ืองตีไข่ 19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062120023 19/12/2018

173 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 30,300.00 30,300.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062120017 12/12/2018

174 ขออนุมัติพิมพ์โปสเตอร์ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีลลอส อาร์ต ดีไซน์ ร้านซีลลอส อาร์ต ดีไซน์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120117 12/12/2018

175 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062120018 12/12/2018

176 ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์-จาก จ.ระยอง - ม.บูรพา จ.
ชลบุรี

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมารุตท์ วัฒนานนท์ นายมารุตท์ วัฒนานนท์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120125 13/12/2018

177 ขออนุมัติจ้าง 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธัญศิษฐ์  ลอออรรถพงศ์ นายธัญศิษฐ์  ลอออรรถพงศ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120131 13/12/2018
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งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

178 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต โครงการอบรมมาตร
วิทยาเบ้ืองต้น

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทคนิคอะไหล่ ร้านเทคนิคอะไหล่ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120123 13/12/2018

179 ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์-จาก ม.บูรพา จ.ชลบุรี - จ.
ระยอง

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมารุตท์ วัฒนานนท์ นายมารุตท์ วัฒนานนท์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120124 13/12/2018

180 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิกซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ ชลบุรี 
2, ร้านอะตอมพลาสติก

บริษัท บ๊ิกซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์ 
ชลบุรี 2, ร้านอะตอมพลาสติก

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120143 17/12/2018

181 ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุมวันท่ี 20-24 ธ.ค.2561 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมแคนทารี โฮเทล นครราชสีมา โรงแรมแคนทารี โฮเทล 
นครราชสีมา

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120144 17/12/2018

182 ขออนุมัติซ้ือ 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก ร้านดอกไม้หยก ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120147 18/12/2018

183 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน 3 รายการ 35,400.00 35,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062120025 26/12/2018

184 ปรับปรุงห้องการเงิน 91,005.00 91,005.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062120002 3/12/2018

185 ค่าจ้างเททางลาด อ.ชีวภาพ 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120036 4/12/2018

186 วัสดุอ่ืนๆ 84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062120005 4/12/2018

187 วัสดุอ่ืนไนโตรเจนเหลว 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟร์ยู จ ากัด บริษัท แล็บเอ็กเพรสโฟร์ยู จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120043 4/12/2018

188 วัสดุอ่ืน 27,606.00 27,606.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิฟท์ทูยู เทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิฟท์ทูยู เทรดด้ิง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120041 4/12/2018

189 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ - เก้าอ้ีท างาน 
จ านวน 1 ตัว

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120052 6/12/2018

190 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ 3 รายการ 83,500.00 83,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062120006 6/12/2018

191 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ 3 รายการ 68,397.00 68,397.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062120007 6/12/2018

192 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - เคร่ืองวัดการน าความร้อน 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรเมซ่ี ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ไพรเมซ่ี ซัพพลาย จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062120008 6/12/2018

หนา้ 15



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

193 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - อุปกรณ์เกจวัดความดัน จ านวน
 1 เคร่ือง

107,000.00 107,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮากุโตะ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท ฮากุโตะ (ไทยแลนด์) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062120009 6/12/2018

194 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 8 รายการ 1,314.00 1,314.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กุสัญญา  จีนเมือง,ว.นิยม น.ส.กุสัญญา  จีนเมือง,ว.นิยม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120081 7/12/2018

195 ค่าซ่อมไม้กันรถ 27,071.00 27,071.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีส ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062120016 11/12/2018

196 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120102 11/12/2018

197 ค่าเชารถตู้ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120092 11/12/2018

198 วัสดุอ่ืน-ท ารายงานผลการประเมินคุณภาพ 2,750.00 2,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120104 11/12/2018

199 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 
48 พอร์ต

38,500.00 38,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062120013 11/12/2018

200 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 3 รายการ 1,490.00 1,490.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.กุสัญญา  จีนเมือง,บจก.บัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี

น.ส.กุสัญญา  จีนเมือง,บจก.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120120 12/12/2018

201 ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม วันท่ี 14 - 16 ธ.ค. 
2561

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมแคปิตอล เจ แอท เขาใหญ่ โรงแรมแคปิตอล เจ แอท เขาใหญ่ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120121 12/12/2018

202 ขออนุมัติเช่ารถไปราชการ 14,800.00 14,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120122 12/12/2018

203 ค่าซ่อมแซม 16,900.00 16,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PO0600062120022 19/12/2018

204 ขออนุมัติซ้ือกระเช้าของขวัญ 9,450.00 9,450.00 เฉพาะเจาะจง บ.ประชารัญสามัคคี ชลบุรี (วิสาหกิจ
เพ่ือสังคม)

บ.ประชารัญสามัคคี ชลบุรี 
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม)

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรงตาม
ความต้องการ

PR0600062120152 19/12/2018

205 ขอจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์วัตถุ 3 มิติ เพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการในสาขานิเทศศิลป์

83,353.00 83,353.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอเทค จ ากัด บริษัท นีโอเทค จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PO0800062120001 4/12/2018

206 ขอจัดซ้ือแก๊ส เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาเซรามิกส์

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิชสินีพาณิชย์ ร้านพิชสินีพาณิชย์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800062120006 4/12/2018

207 ขอจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล 
แบบท่ี ๑ สาขานิเทศศิลป์  และส านักงานคณบดี สาขา
จิตรกรรม

98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส อาร์ รีซอร์ส พลัส จ ากัด บริษัท เอส อาร์ รีซอร์ส พลัส จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PO0800062120003 4/12/2018

หนา้ 16



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

208 ขอจัดซ้ือครุภัณฑ์ 99,090.00 99,090.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PO0800062120005 4/12/2018

209 ขอจัดซ้ือครุภัณฑ์ 94,922.00 94,922.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PO0800062120004 4/12/2018

210 ขอจัดซ้ือกล้องวงจรปิด และเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ 
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง อีสเทิร์น ไอที อีสเทิร์น ไอที เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PO0800062120002 4/12/2018

211 ขอจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าเดือนธันวาคม  2561 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจากกรี
นเนท จ ากด

หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจากกรี
นเนท จ ากด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800062120005 4/12/2018

212 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์

6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จ ากัด บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800062120007 4/12/2018

213 ขอจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ เพ่ือใช้ในการจัดท างานในสาขา
นิเทศศิลป์

9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.ดี ริช จ ากัด บริษัท เอส.เค.ดี ริช จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800062120027 11/12/2018

214 ขอจัดจ้างเหมาบริการร้ือถอนและย้ายติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศ สาขากราฟิกอาร์ต 11800 บาท 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 10,000 บาท

21,800.00 21,800.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญร่วม ตาก่ิมนอก นายบุญร่วม ตาก่ิมนอก เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800062120028 11/12/2018

215 ขอจัดซ้ือหมึกพิมพ์เพ่ือใช้ในการจัดท างานคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

4,760.00 4,760.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวิร์ลอิงค์เทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เวิร์ลอิงค์เทรดด้ิง เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800062120031 11/12/2018

216 ขอจัดจ้างท าสติกเกอร์และไวนิลเพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในสาขานิเทศศิลป์

3,150.00 3,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีลลอส อาร์ต ดีไซน์ ร้านซีลลอส อาร์ต ดีไซน์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800062120029 11/12/2018

217 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท างานและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายนอกอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์

7,304.80 7,304.80 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามการเกษตร, ร้านร่มไทร,
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช, 
ร้านเสียงศักด์ิบล็อก, ร้านไม้เมือง การ์
เด้นท์

ร้านสยามการเกษตร, ร้านร่มไทร,
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช, 
ร้านเสียงศักด์ิบล็อก, ร้านไม้เมือง 
การ์เด้นท์

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800062120030 11/12/2018

218 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท างานและจัดการเรียน
การสอนในสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

7,904.09 7,904.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800062120032 11/12/2018

219 ขอจัดจ้างเปล่ียนยางรถตู้ปรับอากาศ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

12,889.99 12,889.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800062120095 21/12/2018

220 ขอจัดซ้ือหมึกพิมพ์เพ่ือใช้ในการจัดท างานในสาขา
จิตรกรรม

1,059.30 1,059.30 เฉพาะเจาะจง ร้านยักษ์ใหญ่ ไอที (ส านักงานใหญ่) ร้านยักษ์ใหญ่ ไอที (ส านักงานใหญ่) เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800062120097 24/12/2018

หนา้ 17



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

221 ขอจัดซ้ือของรางวัลส าหรับการจัดท าโครงการกีฬา
สัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ และความสามัคคี คณะศิลปกรรม
ศาสตร์

5,128.00 5,128.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(สาขาชลบุรี 2)

บริษัทบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(สาขาชลบุรี 2)

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800062120096 24/12/2018

222 ขอจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดท าโครงการกีฬา
สัมพันธ์เพ่ือสุขภาพ และความสามัคคีคณะศิลปกรรม
ศาสตร์

2,872.00 2,872.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด , 
นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม, บริษัท 
แอคทีป เนช่ัน จ ากัด

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ,
 นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม, บริษัท
 แอคทีป เนช่ัน จ ากัด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงินท่ี
ก าหนดในราคากลาง

PR0800062120098 24/12/2018

223 ขอเสนอจ้างถอดสลับยางและจ้ีล้อรถบัสปรับอากาศ 
40-0770 ชลบุรี เน่ืองจากมีการสึกหรอของยางเกิดข้ึน 
ระหว่างใช้งาน จ าเป็นต้องมีการสลับยางและจ้ีล้อรถ
เพ่ือให้เกิดสมดุล และปลอดภัยในการขับข่ี 
(5203001010036)

1,498.00          1,498.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชลบุรีปิยะกิจ หจก.ชลบุรีปิยะกิจ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062120001 3/12/2561

224 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล 91 เพ่ือใช้เติมรถพ่วงข้าง
ของคณะฯ ไปรับส่งเอกสาร และเติมเคร่ืองตัดหญ้า 2 
เคร่ืองของคณะศึกษาศาสตร์ ในการท าสวนของคณะ
ศึกษาศาสตร์

1,000.00          1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900062120004 4/12/2561

225 ขอเสนอซ้ือปลอกน็อตล้อหลังซ้าย รถบัสปรับอากาศ 
40-0770ชลบุรี เน่ืองจากเส่ือมสภาพ(เกลียวรูด) 
จ าเป็นต้องเปล่ียนเพราะอาจจะท าให้ล้อหลุดได้ เพ่ือ
ความปลอดภัย(5203001010036)

380.00            380.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชลบุรีปิยะกิจ หจก.ชลบุรีปิยะกิจ สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900062120023 7/12/2561

226 ขอเสนอท าโปสเตอร์ เพ่ือใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการ
ในโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ''วันประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา BUU QA-KM 
DAY 2018'' ระหว่างวันท่ี 13-14 ธ.ค.61

941.60            941.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062120018 7/12/2561

227 ขอเสนอซ้ือถุงใส่อุปกรณ์และเคร่ืองดนตรีไทย เพ่ือน าถุง
ใส่ฆ้องมอญ ลูกเปิงมางคอก และใส่กลองทัด ส าหรับ
น าไปใช้ในโครงการจัดการเรียนรู้ดนตรีไทยฯ ในวันท่ี 
16-22 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดปทุมธานี

4,900.00          4,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเนตรดาว มณีเรือง นางสาวเนตรดาว มณีเรือง สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900062120024 11/12/2561

หนา้ 18



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

228 ขอเสนอท าเกียรติบัตร เพ่ือน าไปมอบให้กับนักเรียน
ผู้เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนรู้ดนตรีไทยฯ ในวันท่ี 
16-22 ธ.ค. 61 จังหวัดปทุมธานี

980.00            980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดินสอขีดเขียน ร้านดินสอขีดเขียน มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062120025 11/12/2561

229 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ และหมึกเคร่ืองโทรสาร หมึก
พิมพ์ใช้ส าหรับพิมพ์เอกสารราชการต่าง ๆ และหมึก
เคร่ืองโทรสารใช้ถ่ายส าเนาเอกสาร รับ-ส่งแฟกซ์ ของ
ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

15,100.00        15,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900062120032 12/12/2561

230 ขอเสนอท าป้ายไวนิล เพ่ือใช้ประกอบการประชุม
โครงการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือบริหาร
ยุทธศาสตร์ ด้านการผลิตและการพัฒนาครูท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของจังหวัดชลบุรี วันท่ี 14 ธ.ค. 61

3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ์ กรงาม นายศุภฤกษ์ กรงาม มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062120031 12/12/2561

231 ขอเสนอจัดท าวารสารศึกษาศาสตร์ ปีท่ี 29 ฉบับท่ี 3 
เดือน กันยายน-ธันวาคม 2561 เพ่ือเผยแพร่
ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นิสิต นักวิชาการ และใช้
ประโยชน์ทางวิชาการ

37,664.00        37,664.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062120030 12/12/2561

232 ขอเสนอถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือ ส าหรับให้นิสิตใน
วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ของภาควิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา ประจ าเทอมปลาย ปีการศึกษา 
2561 นิสิตปริญญาโท จ านวน 4 คน และประธาน
หลักสูตร 1 คน

510.00            510.00 เฉพาะเจาะจง สดใสก๊อบป้ี สดใสก๊อบป้ี มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062120058 19/12/2561

233 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากมีอาการ
หน้าจอดับ ไม่สามารถใช้งานได้ จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้
ใช้งานได้ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์ 591500301000207)

2,800.00          2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062120056 19/12/2561

234 ขอเสนอจ้างเหมาเดินปล๊ักไฟ เดินสายแลนด์ เดิน
สายโทรศัพท์ พร้อมอุปกรณ์ เน่ืองจากฝ่ายพัสดุ และ
ห้องอัดส าเนา สนง.คณบดี มีการย้ายโต๊ะท างานใหม่ท า
ให้ระยะสายไฟ สายแลนด์ สายโทรศัพท์ ไม่เหมาะสม
กับการใช้งาน

24,800.00        24,800.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ  ปานสวัสด์ิ นายยุทธภูมิ  ปานสวัสด์ิ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062120059 20/12/2561

หนา้ 19



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

235 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ Hp 505A เพ่ือใช้
ส าหรับปร้ินเอกสารราชการต่าง ๆ ของผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์และการประกันคุณภาพ คณะศึกษา
ศาตร์

2,400.00          2,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900062120079 24/12/2561

236 ขอเสนอซ้ือกระเช้าของขวัญปีใหม่เพ่ือมอบให้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใหญ่ 14 ท่าน เพ่ือเป็นการระลึกถึง
และขอขอบคุณท่านท่ีมีอุปการะคุณท่ีให้การสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์(รายช่ือตาม
เอกสารแนบ)

23,268.00        23,268.00 เฉพาะเจาะจง เรือนธรรมชาติ เรือนธรรมชาติ สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR0900062120080 25/12/2561

237 ขอซ้ือน้ ามันเคร่ืองและน้ ากล่ันเพ่ือบ ารุงรักษารถยนต์
ส่วนกลาง รถสวัสดิการ งานบริหารอาคารสถานท่ี
ภาคสนาม งานสวนฯ และขอซ้ือวัสดุซ่อมแซมโต๊ะหมู่
บูชาชุดใหญ่

6,152.50 6,152.50 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062120129 12/12/2561

238 ขอซ่อมรถสวัสดิการ ๖ เน่ืองจากขอเปล่ียนท่อกรอง
อากาศและตัวยึดท่อกรองอากาศ เน่ืองจากช ารุดและท า
ให้เกิดเสียงดัง

3,883.03 3,883.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PR0206062120130 12/12/2561

239 ขอเปล่ียนยางรถสวัสดิการ ๔ ๑๐ และ๑๔ เน่ืองจาก
ดอกยางหมด เส่ือมสภาพจากการใช้งาน

45,154.00 45,154.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206062120131 12/12/2561

240 ขอจ้างท าป้ายไวนิลส าหรับโครงการอบรมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

834.60 834.60 เฉพาะเจาะจง นายเสรี เกิดทอง นายเสรี เกิดทอง ราคา PR0206062120169 17/12/2561

241 ขอซ้ือโทรทัศน์LED TV ขนาด 32 น้ิว เพ่ือทดแทน
ของเดิมท่ีช ารุดของอาคารเรือนพักรับรอง และ
ส านักงานกองอาคารสถานท่ี

23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

บริษัท สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรช่ัน 
จ ากัด

ราคา PR0206062120206 19/12/2561

242 ขอซ้ือต้นไม้ส าหรับปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบส านักงาน
อธิการบดี

46,635.00 46,635.00 เฉพาะเจาะจง นายภูกิจ ธิติธนวรรษ และสวนป้าผาด นายภูกิจ ธิติธนวรรษ และสวนป้า
ผาด

ราคา PR0206062120201 19/12/2561

243 ขอซ้ือเตาอบไมโครเวฟและเคร่ืองท าน้ าอุ่น เพ่ือ
ให้บริการแก่ผู้เข้าใช้บริการอาคารเรือนพักรับรองและ
อาคาร ดร.เสนาะฯ ช้ัน14

13,700.00 13,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน)

ราคา PR0206062120198 19/12/2561

244 ขอซ่อมเคร่ืองเติมอากาศ สวนนันทนาการ เพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

7,050.00 7,050.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PR0206062120203 19/12/2561

หนา้ 20



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

245 ขอซ่อมรถทะเบียน ขจ-9857 ชลบุรี เน่ืองจากสวิทซ์
เล่ือนกระจกหลังขวาช ารุด

1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคา PR0206062120216 20/12/2561

246 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขจ-5700ชลบุรี และนง-4308
ชลบุรี เน่ืองจากรอบตามเช็คระยะทางการใช้งาน

15,090.21 15,090.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

ราคา PO0206062120009 26/12/2561

247 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขจ-5700 ชลบุรี เน่ืองจาก
เคร่ืองยนต์มีเสียงดัง ไม่สามารถน ารถออกไปปฏิบัติงาน
ได้

1,883.20 1,883.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

ราคา PR0206062120229 21/12/2561

248 ขอซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กร-6153 ชลบุรี เน่ืองจาก
ตรวจเช็คระยะ ๓๒๐,๐๐๐ กม.และเปล่ียนไฟตัดหมอก
ด้านซ้าย

2,708.17 2,708.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด ราคา PR0206062120256 25/12/2561

249 ขอซ่อมรถแทรกเตอร์ ต-2236 ชลบุรี เน่ืองจากขอ
เปล่ียนแผ่นคลัทซ์

12,519.00 12,519.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PO0206062010003 8/1/2562

250 ขอซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน 40-0497 ชลบุรี เน่ืองจาก
แอร์มีเสียงดัง

1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PR0206062120258 25/12/2561

251 ขอซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA เพ่ือใช้ใน
ส านักงานกองอาคารสถานท่ี

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062120253 25/12/2561

252 ขอซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีใกล้หมด 
ส าหรับจัดพิมพ์เอกสารงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

26,180.00 26,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062120273 27/12/2561

253 ขอซ้ือวัสดุส าหรับอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสรี เกิดทอง นายเสรี เกิดทอง ราคา PR0206062120283 28/12/2561

254 จ้างบ ารุงรักษาระบบ BUU Smartbus จอแสดงผลท่ี
ป้ายรถเมล์และอุปกรณ์GPS

231,120.00 231,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเซน อินเทลลิเจนซ์ จ ากัด บริษัท อินเซน อินเทลลิเจนซ์ จ ากัด ราคา PO0206062120012 28/12/2561

255 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

13,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ PR0206062120196 19/12/2018

256 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าคูหา 6,000.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ PR0206062120195 19/12/2018

257 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ี
ระลึก

29,000.00        29,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกัลยา ร้านกัลยา PR0206062120143 13/12/2018

หนา้ 21



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

258 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากล่องพัสดุ 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด PR0206062120038 6/12/2561

259 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแบตเตอร่ี I Phone 5 จ านวน 1 
ก้อน

800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ID โฟน ร้าน ID โฟน PR0206062120071 10/12/2561

260 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด PR0206062120064 10/12/2561

261 ขออนุมัติเบิกเงินค่าออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์
อุทยานวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 งาน

5,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ PR0206062120068 10/12/2561

262 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธการ จุลส ารวล นายยุทธการ จุลส ารวล PR0206062120124 12/12/2561

263 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าอาหารทะเลแห้ง จ านวน 3 
กระเช้า

6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูไทย สร้อยคีรี นายชูไทย สร้อยคีรี PR0206062120146 14/12/2561

264 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าห้องประชุม 10,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมสปิงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ 
แอนด์ สปา

โรงแรมสปิงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ 
แอนด์ สปา

PR0206062120145 14/12/2561

265 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษปก 180 แกรม สีขาวอย่าง
ดี จ านวน 1 ห่อ

200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์เซอร์วิส PR0206062120276 28/12/2561

266 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP Laserjet 
P3015

34,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน มิตรส านักงาน ร้าน มิตรส านักงาน PR0206062120287 30/12/2561

267 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์
 ย-3924 เดือน ธ.ค 2561

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120009 4/12/2018

268 ขออนุมัติเบิกเงินค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ เดือน
 ธ.ค 2561 - ม.ค 2562

24,610.00 24,610.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินเตอร์ โฮม เซอร์วิส หจก. อินเตอร์ โฮม เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120010 4/12/2018

269 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกมอบให้แก่สถานท่ี
อ านวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน ณ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภรณ์  วรรณจุฑา นางสาวอาภรณ์  วรรณจุฑา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120011 4/12/2018

270 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 38,808.90 38,808.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120013 6/12/2018

271 ขออนุมัติเบิกเงินค่า Extend Video signal Cat5 
Extender

4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120014 6/12/2018

272 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร
ประชุมภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข

266.00 266.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120031 7/12/2018

หนา้ 22



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

273 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์ใช้ในโครงการประชุม
วิชาการงานวิจัยด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวินเพาเวอร์ ซัพพลาย ร้านวินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120033 11/12/2018

274 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
731427 การช่วยเหลือพ้ืนฐาน

1,694.88 1,694.88 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120037 11/12/2018

275 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าโปสเตอร์ น าเสนอบทความ
วิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี 
คร้ังท่ี 12

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120032 11/12/2018

276 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างท าโปสเตอร์โครงการประชุม
วิชาการงานวิจัยด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย

2,120.00 2,120.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120035 11/12/2018

277 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารเล่ม
วิจัยใช้ในโครงการประชุมวิชาการงานวิจัยด้านสุข
ศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120036 11/12/2018

278 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปร้ินเลเซอร์สี ใช้ในโครงการประชุม
วิชาการงานวิจัยด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความ
ปลอดภัย

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120034 11/12/2018

279 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุกิจกรรมประชาชนและชุมชน
สัมพันธ์ กลุ่ม 3

996.00 996.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120053 12/12/2018

280 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักจัดการสุขภาพชุมชน 
ระยะท่ี 1 กลุ่ม 2

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120051 12/12/2018

281 ขออนุมัติเบิกเงินค่าย้ายและเปล่ียนเมนแอร์ใหม่ ห้อง 
217

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง พรทวี  จันทร์เขียว พรทวี  จันทร์เขียว เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120041 12/12/2018

282 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลส าหรับจัดกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ กลุ่ม 3

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120054 12/12/2018

283 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลส าหรับกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ์ กลุ่ม 1

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120050 12/12/2018

หนา้ 23



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

284 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ
เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักจัดการ
สุขภาพชุมชน ระยะท่ี 1

450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120042 12/12/2018

285 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
 กลุ่ม 2

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120052 12/12/2018

286 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารใช้ในโครงการ
เสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการเพ่ือพัฒนาเป็น
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน คร้ังท่ี 9

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120039 12/12/2018

287 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองกันยุงไฟฟ้าใช้ลงฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ โครงการเสริมสร้างประสบการณ์
วิชาชีพส าหรับนักจัดการสุขภาพชุมชน ระยะท่ี 1

795.00 795.00 เฉพาะเจาะจง ท็อปซูเปอร์มาเก็ต สาขาบางแสน ท็อปซูเปอร์มาเก็ต สาขาบางแสน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120046 12/12/2018

288 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมลมเกียร์รถบัส 40-0548 7,811.00 7,811.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120040 12/12/2018

289 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถในพ้ืนท่ี กลุ่ม 3 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายช านาญวิทย์  มาลารักษณ์ นายช านาญวิทย์  มาลารักษณ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120065 12/12/2018

290 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถเดินทางรับกลับจากลง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก ต าบลหนองต าลึง อ.พาน
ทอง กลับคณะสาธารณสุขศาสตร์

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120061 12/12/2018

291 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถลงในพ้ืนท่ี กลุ่ม 2 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา  ผ่องศรี นางสาวอัจฉรา  ผ่องศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120064 12/12/2018

292 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถลงพ้ืนท่ีส าหรับฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่ม 1

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา  แสงชู นางสาววรรณา  แสงชู เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120062 12/12/2018

293 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเวชภัณฑ์ยาในการลงฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ โครงการเสริมสร้างประสบการณ์
วิชาชีพส าหรับนักจัดการสุขภาพชุมชน ระยะท่ี 1

1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยาบริบาลเภสัช ร้านยาบริบาลเภสัช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120048 12/12/2018

294 ขออนุมัติเบิกเงินค่าไมโครโฟนไร้สาย,ท่ีก้ันไมโครโฟนกล้ิง 11,342.00 11,342.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120057 12/12/2018

295 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกมอบให้แก่สถานท่ี
อ านวยความสะดวกของโครงการฯ จ านวน 9 แหล่ง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเน่ต์ ร้านโมเน่ต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120055 12/12/2018

หนา้ 24



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

296 ขออนุมัติเบิกเงินค่า Switch Hub 13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120059 12/12/2018

297 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสรุปโครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักจัดการสุขภาพชุมชน 
ระยะท่ี 1

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120066 12/12/2018

298 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุในการจัดกิจกรรมประชาชน
และชุมชนสัมพันธ์ กลุ่ม 1

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120049 12/12/2018

299 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักจัดการสุขภาพชุมชน 
ระยะท่ี 1

990.00 990.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120045 12/12/2018

300 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักจัดการสุขภาพชุมชน 
ระยะท่ี 1

1,045.00 1,045.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120047 12/12/2018

301 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักจัดการสุขภาพชุมชน 
ระยะท่ี 1

1,320.00 1,320.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120043 12/12/2018

302 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับนักจัดการสุขภาพชุมชน 
ระยะท่ี 1

1,879.00 1,879.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120044 12/12/2018

303 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปรับปรุงห้อง 506 450,000.00 450,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น ชิค จ ากัด บริษัท โมเดิร์น ชิค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO1000062120002 18/12/2018

304 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเปล่ียนแบตเตอร่ีรถ นค-3242,นข-
481

5,960.00 5,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน DD.แบตเตอร่ี ร้าน DD.แบตเตอร่ี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120071 18/12/2018

305 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 70330859 
ปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข

359.40 359.40 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120075 18/12/2018

306 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 70130559 
หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

415.80 415.80 เฉพาะเจาะจง ปิยนุช  บุญชู ปิยนุช  บุญชู เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120077 18/12/2018

307 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 70320959 
การป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือและโรคไร้เช้ือ

214.50 214.50 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120074 18/12/2018

หนา้ 25



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

308 ขออนุมัติเบิกเงินค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองวัดความดัน 
ภาควิชาสุขศึกษา

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พารากอน แอสโซซิเอท จ ากัด บริษัท พารากอน แอสโซซิเอท 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120072 18/12/2018

309 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและปร้ินสี รายวิชา 
706401 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในองค์กรท้องถ่ิน 1

341.00 341.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน SP PRINT ร้าน SP PRINT เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120076 18/12/2018

310 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารการ
ประชุมภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120073 18/12/2018

311 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาทัวร์ในการเดินทางเข้าร่วม
ประชุมศึกษาดูงาน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.
ขอนแก่น

128,400.00 128,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ วังทราเวล ห้างหุ้นส่วนสามัญ วังทราเวล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO1000062120003 18/12/2018

312 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายวิชา 
71354060 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยประยุกต์

2,312.00 2,312.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120081 19/12/2018

313 ขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 110,000.00 110,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO1000062010001 3/1/2019

314 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 
72055059,71361959,71361159,70050060,70252
0,73570259,73572059,73572159

3,680.00 3,680.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฎฐ์  ภัทรโกมลเลิศ นายธนเสฎฐ์  ภัทรโกมลเลิศ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1000062120082 19/12/2018

315 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 710,808.00 710,808.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.เจ.เซอร์วิส 2018 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.เจ.เซอร์วิส 
2018

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณและเสนอราคาต่ าสุด

PO1000062120004 25/12/2018

316 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ PRINTER HP LASER JET 
P3015  จ านวน 1 เคร่ือง

4,601.00 4,601.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 4,601.00 บาท

บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 4,601.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062120008 7/12/2018

317 จัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 106 ถัง 3,710.00 3,710.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน           
ราคาท่ีเสนอ 3,710.00 บาท

ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน           
ราคาท่ีเสนอ 3,710.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062120009 7/12/2018

318 จัดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็ดเคร่ืองปรับอากาศฯ 
จ านวน 14 เคร่ือง

17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             
ราคาท่ีเสนอ 17,120.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             
ราคาท่ีเสนอ 17,120.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062120001 11/12/2018

319 จัดจ้างท าโปสเตอร์ X Stand ขนาด 60x160 
เซนติเมตร จ านวน 2 อัน

1,700.23 1,700.23 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหช่าง เซอร์วิส จ ากัด  ราคา
ท่ีเสนอ 1,700.23 บาท

บริษัท สหช่าง เซอร์วิส จ ากัด  
ราคาท่ีเสนอ 1,700.23 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062120013 11/12/2018

หนา้ 26



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

320 จัดซ้ือน้ ามันดีเซล จ านวน 120 ลิตร 3,313.20 3,313.20 เฉพาะเจาะจง หจก. วงค์ทรายทอง               
ราคาท่ีเสนอ 3,313.20 บาท

หจก. วงค์ทรายทอง               
ราคาท่ีเสนอ 3,313.20 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062120014 14/12/2018

321 จัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์95 จ านวน 12.59 ลิตร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงค์ทรายทอง               
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

หจก. วงค์ทรายทอง               
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062120016 18/12/2018

322 จัดซ้ือผงหมึกสีเหลือง จ านวน 1 ตลับ 4,850.00 4,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด   
ราคาท่ีเสนอ 4,850.00 บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด   
ราคาท่ีเสนอ 4,850.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062120027 24/12/2018

323 จัดซ้ือน๊อตโถสุขภัณฑ์ จ านวน 1 ชุด 230.00 230.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง                            
ราคาท่ีเสนอ 230.00 บาท

ร้านไถ่เส็ง                            
ราคาท่ีเสนอ 230.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062120034 27/12/2018

324 จัดซ้ือ Battery Lithium lon For MacBook Pro 13'' 
(MD101TH/A) จ านวน 3 ช้ิน

14,700.00 14,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 14,700.00 บาท

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด 
(มหาชน)ราคาท่ีเสนอ 14,700.00 
บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062120002 28/12/2018

325 จัดซ้ือแบตเตอร่ีสส าหรับโน้ตบุ๊ค Dell Vostor  จ านวน
 2 ช้ิน

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 6,500.00 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 6,500.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062010001 2/1/2019

326 จัดซ้ือตลับผงหมึก HP CF280XC/HP80X  จ านวน 1 
กล่อง

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             
ราคาท่ีเสนอ 7,200.00 บาท

ร้าน นิวทาวน์ เทคนิค             
ราคาท่ีเสนอ 7,200.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062010003 4/1/2019

327 จัดซ้ือน้ าด่ืม 55 ถัง 1,925.00 1,925.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน           
ราคาท่ีเสนอ 1,925.00 บาท

ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน           
ราคาท่ีเสนอ 1,925.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062010002 4/1/2019

328 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 4,445.53 4,445.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)   
ราคาท่ีเสนอ 4,445.53 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)   
ราคาท่ีเสนอ 4,445.53 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062010017 8/1/2019

329 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ คือหมึกพิมพ์
 CE278A HP 78A Black Toner For  Pro 
P1606/1536 จ านวน 1 กล่อง

3,070.00 3,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด                              ราคา
ท่ีเสนอ 3,070.00 บาท

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด                              
ราคาท่ีเสนอ 3,070.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062010016 8/1/2019

330 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 2,835.39 2,835.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)  
ราคาท่ีเสนอ 2,835.39 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)   
ราคาท่ีเสนอ 2,835.39 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062010020 11/1/2019

331 จัดซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 2 รายการ 9,700.00 9,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  
ราคาท่ีเสนอ 9,700.00 บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  
ราคาท่ีเสนอ 9,700.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062010022 18/1/2019

332 จัดจ้างซ่อมระบบไม้ก้ันอัตโนมัติ จ านวน 1 ชุด 18,511.00 18,511.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ที.ที.เอ็น 
เซอร์วิส                             
ราคาท่ีเสนอ 18,511.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ที.ที.เอ็น 
เซอร์วิส                             
ราคาท่ีเสนอ 18,511.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062010001 28/1/2019

หนา้ 27



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

333 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จ านวน 12.80 ลิตร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงค์ทรายทอง               
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

หจก. วงค์ทรายทอง               
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062010034 28/1/2019

334 จัดจ้างท าตรายาง จ านวน 7 อัน 1,320.00 1,320.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์     
ราคาท่ีเสนอ 1,320.00 บาท

นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์     
ราคาท่ีเสนอ 1,320.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062010037 29/1/2019

335 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062120001 3/12/2018

336 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารA4 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062120003 4/12/2018

337 ซ้ือของท่ีระลึก 18,630.00 18,630.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ ร้านสหกรณ์ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062120004 4/12/2018

338 ซ้ือดอกไม้ประดิษฐ์จ านวน 16 กระถาง 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจตุจักร์ ร้านจตุจักร์ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062120014 6/12/2018

339 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062120016 6/12/2018

340 จ้างเหมาบริการรถยนต์รถตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาต์ พรหมศิริ นายชูชาต์ พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300062120013 6/12/2018

341 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 83 เอ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062120015 6/12/2018

342 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาต์ พรหมศิริ นายชูชาต์ พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300062120026 12/12/2018

343 ซ้ือดอกไม้ประดิษฐ์ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจตุจักร์ ร้านจตุจักร์ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062120027 13/12/2018

344 จ้างปร้ินการ์ดปีใหม่สีพร้อมซองจ านวน 500 ใบ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300062120028 13/12/2018

345 จ้างพิมพ์ซองขาวเบอร์ 9/125 กระดาษ 80 แกรม พิมพ์
 1 สี

20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮ่โกะ เพรส จ ากัด บริษัท โฮ่โกะ เพรส จ ากัด มีความช านาญ PR1300062120029 13/12/2018

346 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด 1.8x80 เมตร 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ PR1300062120041 18/12/2018

347 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP LASERJET M130 FN 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062120042 18/12/2018

หนา้ 28



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

348 ซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062120056 21/12/2018

349 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังส์ช่ัน ขาว-ด า HP 
Multifunction M 130

4,990.00 4,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062120055 21/12/2018

350 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองและยางกันโคลนหน้า.หลัง
รถกระบะทะเบียน บล 7421 ชลบุรี

4,547.50 4,547.50 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนุขการยาง ร้านแสนุขการยาง มีความช านาญ PR1300062120060 24/12/2018

351 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองและประเก็นท่อไอดีรถเก๋ง
ทะเบียน ขค 7043 ชลบุรี

5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนุขการยาง ร้านแสนุขการยาง มีความช านาญ PR1300062120066 25/12/2018

352 จ้างเปล่ียนโคมไฟหน้าและหลอดไฟหน้าและชุดรีเลย์ไฟ
หน้า รถตู้ทะเบียน นค 7341 ชลบุรี

18,900.00 18,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนุขการยาง ร้านแสนุขการยาง มีความช านาญ PR1300062120065 25/12/2018

353 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารวิชาปัญหาสาธารณะและ
การจัดการความขัดแย้ง จ านวน 9 เล่ม

990.00            990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 990 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
จ้าง 990 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1500062120022 17/12/2561

354 ขออนุมัติบิกค่าถ่ายเอกสารวิชาการจัดการและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 10 เล่ม

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

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
จ้าง 1,200 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1500062120023 17/12/2561

355 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารวิชาการจัดการและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 25 เล่ม

3,000.00          3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 3,000 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
จ้าง 3,000 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1500062120026 17/12/2561

356 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารวิชาการวางแผนและการ
บริหารโครงการ จ านวน 9 เล่ม

1,485.00          1,485.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 1,485 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
จ้าง 1,485 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1500062120025 17/12/2561

357 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ จ านวน 15 เล่ม

2,700.00          2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 2,700 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
จ้าง 2,700 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1500062120029 24/12/2561

358 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมารถรับส่งอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก

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

นายศิระ พันธุมวนิช/ราคาท่ีจ้าง 
2,700 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1500062120028 24/12/2561

359 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถมอไซค์เดินเอกสาร รถชาเล้งและ
หนังสือพิมพ์ประจ าเดือน ธ ค

1,160.00 1,160.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานครและ
ร้านเกษากร

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร
และร้านเกษากร

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062120009 4/12/2018

360 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเติมเคร่ืองป่ันไฟ 2,260.00 2,260.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062120013 4/12/2018

361 ขออนุมัติซ้ือกระเช้าของขวัญ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียมจิตต์ ร้านเจียมจิตต์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062120012 4/12/2018

หนา้ 29



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

362 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 13 รายการ 3,088.00 3,088.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062120002 4/12/2018

363 ขออนุมัติซ้ือกระเช้าผลไม้ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ิ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062120003 4/12/2018

364 ขออนุมัติค่าบอร์ดนิทรรศกาลเคล่ือนท่ี 9,534.02 9,534.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอพดา กรุ๊ป จ ากัด บริษัท แอพดา กรุ๊ป จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062120016 6/12/2018

365 โครงการพิธีสักการะ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขต 
อุดมศักด์ิ วันท่ี 13 ธ.ค.61

7,800.00 7,665.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ิ แม่ประภา
สังฆภัณฑ์

ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ิ แม่ประภา
สังฆภัณฑ์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062120036 12/12/2018

366 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมแพ็ค 5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062120046 14/12/2018

367 ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างโครงการวารสารวิชาการบูรพาโล
จิสติกส์และซัพพลายเซน

42,480.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062120059 24/12/2018

368 ขออนุมัติซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 12,583.20 12,583.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062120060 24/12/2018

369 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 364.00 364.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062120008 6/12/2018

370 ขออนุมัติเสนอซ้ือหนังสือเรียน 32,980.00 32,980.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062120014 7/12/2018

371 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062120024 11/12/2018

372 ขออนุมัติเสนอซ้ือเคร่ืองแปลงสัญญาณ 13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 49 โปร-เอวี. จ ากัด บริษัท 49 โปร-เอวี. จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062120020 11/12/2018

373 ขออนุมัติเสนอซ้ือตลับผงหมึก 5,060.00 5,060.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062120019 11/12/2018

หนา้ 30



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

374 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มงานนิพนธ์ 17,640.00 17,640.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062120029 13/12/2018

375 ขออนุมัติเสนอซ้ือหนังสือเรียน 2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062120033 14/12/2018

376 ขออนุมัติเสนอซ้ือของท่ีระลึก 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062120032 14/12/2018

377 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มงานนิพนธ์ 12,060.00 12,060.00 เฉพาะเจาะจง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง นางบุญญรัตน์ ตุ่นมะโรง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062120036 15/12/2018

378 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 3,344.00 3,344.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062120035 15/12/2018

379 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 3,884.80 3,884.80 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR1700062120040 18/12/2018

380 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมาท าความสะอาด 373,310.16 373,310.16 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO1700062120001  
                        
PR1700062120061

28/12/2018 
                 
 28/12/2018

381 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 
12/2561

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062120013 3/12/2018

382 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา การเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
4,000 บาท

นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062120029 4/12/2018

383 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดโครงการ 
(โครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม ''BUU Sport Science
 Care'' คร้ังท่ี 3)(3)

9,929.00 9,929.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขา
ชลบุรี)/เสนอราคา  9,929 บาท

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด 
(สาขาชลบุรี)/เสนอราคา  9,829 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062120041 11/12/2018

384 ขออนุมัติค่าจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการค่ายอาสา
พัฒนาสังคม ''BUU Sport Science Care'' คร้ังท่ี 3)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์/เสนอราคา 9,000
 บาท

นายลือชา สมวิทย์/เสนอราคา 
9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062120045 11/12/2018

385 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดโครงการ 
(โครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม ''BUU Sport Science
 Care'' คร้ังท่ี 3)(6)

120.00 120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ จ ากัด/
เสนอราคา 120 บาท

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ จ ากัด/
เสนอราคา 120 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062120044 11/12/2018

หนา้ 31



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

386 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดโครงการ 
(โครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม ''BUU Sport Science
 Care'' คร้ังท่ี 3)(5)

1,150.00 1,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช่างหล่อเฟอร์นิเจอร์/เสนอราคา
 1,150 บาท

ร้านช่างหล่อเฟอร์นิเจอร์/เสนอ
ราคา 1,150 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062120043 11/12/2018

387 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดโครงการ 
(โครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม ''BUU Sport Science
 Care'' คร้ังท่ี 3)(4)

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไม้เมือง การ์เด้น/เสนอราคา 
1,100 บาท

ร้านไม้เมือง การ์เด้น/เสนอราคา 
1,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062120042 11/12/2018

388 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดโครงการ 
(โครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม ''BUU Sport Science
 Care'' คร้ังท่ี 3)(2)

3,759.00 3,759.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ีจ ากัด/
เสนอราคา 3,759 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ีจ ากัด/
เสนอราคา 3,759 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062120040 11/12/2018

389 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดโครงการ 
(โครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม ''BUU Sport Science
 Care'' คร้ังท่ี 3)(1)

5,942.00 5,942.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)/เสนอราคา 5,942 บาท

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน)/เสนอราคา 5,942
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062120038 11/12/2018

390 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะเพ่ือใช้ในโครงการการ
เรียนการสอนเรือใบ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรกาญจน์ ด ารงเจริญ/เสนอ
ราคา 4,000 บาท

นายวรกาญจน์ ด ารงเจริญ/เสนอ
ราคา 4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062120055 13/12/2018

391 ขออนุมัติจ้างจัดท าเอกสารประกอบการสัมมนา 
(โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์การ
ออกก าลังกายและการกีฬา กลุ่มวิชาจิตวิทยาการออก
ก าลังกายและการกีฬา ประจ าปีการศึกษา 2561)

1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/เสนอราคา
 1,750 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/เสนอ
ราคา 1,750 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062120051 13/12/2018

392 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันหล่อล่ืนเพ่ือใช้ในโครงการการเรียน
การสอนเรือใบ

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง สถานีบริการน้ ามัน สวัสดิการกอง
เรือยุทธการ/เสนอราคา 300 บาท

สถานีบริการน้ ามัน สวัสดิการกอง
เรือยุทธการ/เสนอราคา 300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062120054 13/12/2018

393 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเรือเพ่ือใช้ในโครงการการเรียนการ
สอนเรือใบ

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง กิจการสถานีบริการยานยนต์ 
สวัสดิการร้านค้าและบริการ 
กองทัพเรือ/เสนอราคา 1,600 บาท

กิจการสถานีบริการยานยนต์ 
สวัสดิการร้านค้าและบริการ 
กองทัพเรือ/เสนอราคา 1,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062120053 13/12/2018

394 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์กีฬาว่ายน้ า 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.เอ็น.เอส. ซัน
เดย์ สปอร์ต แอนด์ เทรดด้ิง/เสนอ
ราคา 16,050 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เค.เอ็น.เอส. ซัน
เดย์ สปอร์ต แอนด์ เทรดด้ิง/เสนอ
ราคา 16,050 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800062120001 17/12/2018

หนา้ 32



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

395 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก (โครงการส่งนิสิตไปฝึกงาน
ต่างประเทศ)

1,260.00 1,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/
เสนอราคา 1,260 บาท

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา/เสนอราคา 840 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062120063 17/12/2018

396 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการส่งนิสิตไป
ฝึกงานต่างประเทศ)

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

นายโกมล ฤทธ์ิงาม/เสนอราคา 
5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062120062 17/12/2018

397 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและพิมพ์สี (ทดสอบ
สมรรถภาพกลไกและความสามารถทางกีฬา)

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
2,250 บาท

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
2,250 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062120079 18/12/2018

398 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์กีฬา (ทดสอบสมรรถภาพกลไก
และความสามารถทางกีฬา)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนยสิทธ์ิ นาคสุวรรณ/เสนอราคา
 1,000 บาท

นายนยสิทธ์ิ นาคสุวรรณ/เสนอ
ราคา 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062120074 18/12/2018

399 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ (ทดสอบสมรรถภาพกลไกและ
ความสามารถทางกีฬา)(2)

708.00 708.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ/เสนอราคา 708 บาท ร้านจิปาถะ/เสนอราคา 708 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062120073 18/12/2018

400 ขออนุมัติซ้ือน้ าแข็ง (ทดสอบสมรรถภาพกลไกและ
ความสามารถทางกีฬา)

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพา/เสนอราคา 600 บาท ร้านบูรพา/เสนอราคา 600 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062120077 18/12/2018

401 ขออนุมัติเช่าเต้นท์ (ทดสอบสมรรถภาพกลไกและ
ความสามารถทางกีฬา)

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ เท่งเจียว/เสนอราคา 
1,600 บาท

นายสุเทพ เท่งเจียว/เสนอราคา 
1,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062120078 18/12/2018

402 ขออนุมัติน้ าด่ืม (ทดสอบสมรรถภาพกลไกและ
ความสามารถทางกีฬา)

3,570.00 3,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จ ากัด สาขา
บางแสน/เสนอราคา 3,570 บาท

บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จ ากัด 
สาขาบางแสน/เสนอราคา 3,570 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062120076 18/12/2018

403 ขออนุมัติซ้ือเวชภัณฑ์ (ทดสอบสมรรถภาพกลไกและ
ความสามารถทางกีฬา)

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีช ฟาร์มาซี/เสนอราคา 2,800 
บาท

ร้านพีช ฟาร์มาซี/เสนอราคา 2,800
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062120075 18/12/2018

404 ขออนุมัติซ้ือดินและหญ้านวลน้อย 2,050.00 2,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไม้เมือง การ์เด้น/เสนอราคา 
2,050 บาท

ร้านไม้เมือง การ์เด้น/เสนอราคา 
2,050 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062120091 21/12/2018

หนา้ 33



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

405 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดเดือนธันวาคม 2561
 - กันยายน 2562

398,330.00 398,330.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.เจ.เซอร์วิส 
2018/เสนอราคา 398,330 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.เจ.เซอร์วิส 
2018/เสนอราคา 398,330 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800062120002 28/12/2018

406 ขออนุมติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 30
 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม
เปิดบ้านแนะแนว ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคม
อุตสาหกรรม จังหวัดระยอง

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062110043 3/12/2018

407 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 17 รายการ เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนปฏิบัติการในรายวิชาการจัดการ
สุขภาพสัตว์น้ า และวิชาปัญหาพิเศษ

47,807.60 47,807.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062110040 3/12/2018

408 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 เคร่ือง 
(ระยะเวลาเวลา ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 
30 กันยายน 2562)

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

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO2100062120001 13/12/2018

409 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 17 รายการ เพ่ือใช้
สนับสนุนการเรียนการสอนและการท าปัญหาพิเศษของ
นิสิต

34,914.10 34,914.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062120019 14/12/2018

410 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 
เน่ืองจากเมนบอร์ดของเคร่ืองคอมพิวเตอร์เดิมเสียหาย
ไมุ่สามารถใช้งานได้ จึงต้องซ้ือตัวใหม่ทดแทนเพ่ือให้เค
ร่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้

6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส คลินิก คอม โดย เนส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062120020 14/12/2018

411 ขออนุมัติจ้างเหมาติดต้ังแผ่นปิดชายคาท่ีศูนย์วิจัยคระ
เทคโนโลยีทางทะเล

75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ  ผลทวี นายชัยศิริ  ผลทวี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062120022 14/12/2018

412 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 5,708  หน้า และเข้า
เล่ม+อุปกรณ์ เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนของคณะเทคโนโลยีทางทะเล

2,668.60 2,668.60 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062120025 17/12/2018

413 ขออนุมัติจ้างท าความสะอาดห้องพักคณบดี (ห้อง 306 )
 เพ่ือท าความสะอาดห้องพักรับรองคณบดี ส าหรับ
รับรองวิทยากร

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นกน้อย  เย็นสุวรรณ์ นกน้อย  เย็นสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062120024 17/12/2018

หนา้ 34



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

414 ขออนุมัติจ้างท าผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
เพ่ือติดต้ังผ้าม่านในอาคารเอนกประสงค์ 1 ให้
สภาพแวดล้อมในอาคารเอ้ือต่อการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรม

150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิมพล สนธิ นายเฉลิมพล สนธิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO2100062120002 24/12/2018

415 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 21
 ธันวาคม 2561 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมประชุมสภา
คณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี4/2561
 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062120028 20/12/2018

416 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 24
 ธันวาคม 2561 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมประชุม 
แนวทางการวิจัยด้านสัตว์น้ าเพ่ือให้สอดคล้องกับแผน
ชาติ 20 ปี ณ โรงเแรมเดอะโกศุล กรุงเทพฯ

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062120030 23/12/2018

417 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกจ านวน 1 โครงการ เพ่ือเป็น
ของท่ีระลึกขอบคุณวิทยากรในโครงการค่ายต่อเรือใบ
เล็ก

1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2100062120032 25/12/2018

418 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการ เพ่ือน ามาใช้
เป็นเอกสารประกอบการอบรมโครงการสหกิจศึกษา

11,430.00 11,430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062110041 1/12/2018

419 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล ขนาด80*180 ซม. เพ่ือใช้ใน
การประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ให้กับบุคคลภายนอก
ได้รับทราบ

648.00 648.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอปร้ิน ร้านไอปร้ิน ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062120001 2/12/2018

420 ขออนุมัติซ้ือโต๊ะปฏิบัติการ 2 ตัว และม่านมูล่ี จ านวน 1
 ชุด เพ่ือต่อเติมใช้ในการเรียนการสอนของสาขา
เทคโนโลยีการเกษตร

300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ์ จ ากัด บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ์ จ ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2200062120001 1/2/2019

หนา้ 35



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

421 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศวันท่ี 30
 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือรับ-ส่งคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาตร์เดินทางไปเข้าร่วมการ
สัมมนาYoung Entrepreneur Chamber of 
Commerce (YEC) ฯลฯ

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

PR2200062110081 3/12/2018

422 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศวันท่ี 30
 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือรับ-ส่งไปประชาสัมพันธ์และ
แนะแนวหลักสูตรของคณะฯ ท่ีโรงเรียนระยองวิทยาคม
 จังหวัดระยอง

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062110080 3/12/2018

423 ขออนัมติซ้ือหมึกพิมพ์ CE285A จ านวน 2 กล่องและ
หมึกพิมพ์ CF283A จ านวน 3 กล่อง เพ่ือใช้ในการ
สนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ในคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

12,350.00 12,350.00 เฉพาะเจาะจง อิสเทิร์น เซอร์วิส อิสเทิร์น เซอร์วิส ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062120021 4/12/2018

424 ขออนุมัติซ้ือกระเช้าของท่ีระลึก จ านวน 1 โครงการ 
เพ่ือมอบให้วิทยากรท่ีมาบรรยายโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการช่วยเหลือทางด้านจิตวิทยาการ
ปรึกษา (Counselling Psychology)

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเท่ียงผลไม้
แปรรูป

ร้านบุญเท่ียงผลไม้
แปรรูป

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062120041 11/12/2018

425 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวัน่ี 17-19 ธ.ค.2561 
เพ่ือรับ-ส่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
เดินทางเข้าร่วมประชุมการจัดเตรียมงานพิธีการรับ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2560 ฯลฯ

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062120050 14/12/2018

426 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมโรงเรือนกล้วยไม้ จ านวน 1 งาน 
เน่ืองจากหลังคาโรงเรือนถูกลมพายุพัดพังเสียหายจนไม่
สามารถใช้งานได้

132,200.00 132,200.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ  ผลทวี นายชัยศิริ  ผลทวี ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062120052 17/12/2018

427 ขออนุมัติจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการห้องโรคพืช จ านวน
 1 งาน เน่ืองจากพ้ืนเดิมปูพ้ืนด้วยกระเบ้ืองยาง 
ปัจจุบันกระเบ้ืองยางมีการช ารุดและหลุดร่อน

159,600.00 159,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ์ จ ากัด บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ์ จ ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062120051 17/12/2018

หนา้ 36



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

428 ขออนุมัติซ่อมแซมโรงเรือนปลูกพืชพร้อมระบบการให้
น้ าอัตโนมัติ จ านวน 1 งาน เน่ืองจากหลังคาโรงเรือน
ถูกลมพายุพัดพังเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้

23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยศิริ  ผลทวี นายชัยศิริ  ผลทวี ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062120055 18/12/2018

429 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 โครงการ เพ่ือน าไป
มอบให้กับมหาวิทยาลัยแพทย์เวินโจ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป, ร้าน
จ าเนียรหัตถกรรม

ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป ,ร้าน
จ าเนียรหัตถกรรม

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062120074 22/12/2018

430 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 1 
มกราคม 2562 เพ่ือรับ-ส่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ เดินทางเข้าร่วมประชุมหารือกับ 
Mr.Cheton จากประเทศอินเดีย

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

PR2200062120076 25/12/2018

431 ขออนุมัติค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการ จ านวน 1 
โครงการ เพ่ือใช้ในโครงการท าบุญประจ าปี 2561 ของ
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านผ้ึงน้อย ร้านผ้ึงน้อย ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062120077 26/12/2018

432 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนบานหน้าตู้ดูดควัน (มบ.จบ.
5302005010001) เพ่ือทดแทนบานเก่าท่ีเส่ือมคุณภาพ
 ไม่สามารถใช้งานได้

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ์ จ ากัด บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ์ จ ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062120079 27/12/2018

433 ขออนุมัติซ้ือวัสดุด าเนินโครงการสัมมนาและสาน
สัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปี
การศึกษา 2561

14,200.00 14,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิตฟิศ มาร์ต, บริษัท บีทู
เอส จ ากัด (สาขาโรบินสันแฟช่ันไอส์
แอนด์, ร้านจูน & เจล มินิมาร์ท ,ยุ
วกรานต์ ผกาชาติ

ร้านออฟฟิตฟิศ มาร์ต, บริษัท บีทู
เอส จ ากัด (สาขาโรบินสันแฟช่ัน
ไอส์แอนด์, ร้านจูน & เจล มินิมาร์ท
 ,ยุวกรานต์ ผกาชาติ

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2200062120080 27/12/2018

434 ขออนุมัติจ้างเก็บภาพกิจกรรมและตัดต่อวีดีทัศน์ภายใน
โครงการ Innovation Hubs เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาริฟฟีน รีจิ นายอาริฟฟีน รีจิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062110073 1/12/2018

435 ขออนุมัติซ้ือป้ายพร้อมไฟส่องสว่าง จ านวน 1 ชุด 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง อิงค์ ๒๕๕๔ อิงค์ ๒๕๕๔ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062110031 1/12/2018

436 ขออนุมัติวซ่อมเคร่ืองหล่อสุญญากาศ จ านวน 1 เคร่ือง 
เพ่ือเป็นการบ ารุงรักษาเคร่ืองหล่อให้มีสภาพพร้อมใช้
งานเน่ืองจากอะไหล่เดิมช ารุด

15,761.10 15,761.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท โพรเทค ทรานสเฟอร์ จ ากัด บริษัท โพรเทค ทรานสเฟอร์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062110066 1/12/2018

หนา้ 37



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

437 ขออนุมัติซ้ือเก้าอ้ีห้องปฏิบัติการ จ านวน 50 ตัว เพ่ือใช้
น่ังในห้องเรียนวิชาการผลิตเคร่ืองประดับ

42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พลจักร อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท พลจักร อินเตอร์เทรด จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062110059 1/12/2018

438 ขออนุมัตซ้ือน้ ายา RI จ านวน 10 ขวด เพ่ือใช้ในการ
เรียนการสอนในรายวิชาการวิเคราะห์อัญมณี

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรจนาเจีรนัย ร้านรจนาเจีรนัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062110038 1/12/2018

439 ขออนุมัติซ่อมเตาอบไฟฟ้า RhinoTherm Rojana 
จ านวน 1 งาน

17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส.อาร์.แลปิดารี ร้านเอส.อาร์.แลปิดารี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062110036 1/12/2018

440 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการโครงการ 
Innovation Hubs เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
ของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุขุม ชาวนาป่า นายสุขุม ชาวนาป่า มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062110072 1/12/2018

441 ขออนุมัติจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์และส่ือส่ิงพิมพ์ใน
โครงการ Innovation Hubs เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐาน
นวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร์ ปริยอัครกุล นายนครินทร์ ปริยอัครกุล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062110074 1/12/2018

442 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดนิทรรศการโครงการ 
Innovation Hubs เพ่ือสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม
ของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวถลัชนันท์ วิจิตรโยธาการ นางสาวถลัชนันท์ วิจิตรโยธาการ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062110071 1/12/2018

443 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน
 2 เคร่ือง เพ่ือใช้ในการท างานห้องพักอาจารย์ช้ัน 3 
อาคารเรียนรวม

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพรัชคอมพิวเตอร์
 แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคช่ัน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพรัช
คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ คอม
มิวนิเคช่ัน

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062110040 1/12/2018

444 ขออนุมัติซ้ือพรม ขนาด 56 ตร.เมตร จ านวน 1 ผืน 
เพ่ือปูท่ีห้องปฏิบัติการอัญมณีท่ีอาคารจันท์เจมส์ 
ป้องกันอัญมณีได้รับความกระทบกระเทือน

23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง สินทวีผ้าม่าน สินทวีผ้าม่าน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062100036 1/12/2018

445 ขออนุมัติจ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสงและติดฟิล์มกรอง
แสงแบบทึบ เพ่ือปรับปรุงศูนย์ Spoke และปรับปรุง
ห้องจัดแสดสงงาน Spoke

33,230.00 33,230.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฟิล์มกรองแสงซีอาร์เคฟิล์มคูล ร้านฟิล์มกรองแสงซีอาร์เคฟิล์มคูล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062110076 1/12/2018

หนา้ 38



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

446 ขออนุมัติซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก จ านวน 7 ตู้ เพ่ือ
ใช้ในการจัดเก็บเอกสารและจัดแสดงผลงาน ห้อง L507

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินทีเรียร์ ไอเดีย 
สาขาท่ี 1

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อินทีเรียร์ ไอเดีย
 สาขาท่ี 1

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062110065 1/12/2018

447 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 2
 เคร่ือง เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนห้อง M101 อาคาร 
10 ปีและห้องพักอาจารย์

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพรัชคอมพิวเตอร์
 แอนด์ โอ.เอ คอมมิวนิเคช่ัน

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไพรัช
คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอ.เอ คอม
มิวนิเคช่ัน

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062110062 1/12/2018

448 ขออนุมัติซ้ือชุดฉากถ่ายภาพพร้อมไฟ จ านวน 1 ชุด 
เพ่ือใช้ในการถ่ายภาพและจัดการเรียนการสอนของ
คณะอัญมณี

16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอเวอร์ไบรท์ช็อป ร้านเอเวอร์ไบรท์ช็อป มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062110039 1/12/2018

449 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ัง
พ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000
 บีทียู  จ านวน 1 เคร่ือง

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จันทบุรี โทรทัศน์บริการ จ ากัด บริษัท จันทบุรี โทรทัศน์บริการ 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062110026 3/12/2018

450 ขออนุมัติซ้ือระบบกล้องวงจรปิด จ านวน 1 ระบบ เพ่ือ
ใช้บันทึกภาพความเคล่ือนไหวในห้องปฏิบัติการอัญมณี
ท่ีศูนย์ส่งเสิรมอัญมณี

58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062110033 3/12/2018

451 ขออนุมัติซ้ือสตูดิโอถ่ายภาพ จ านวน 1 ชุด เพ่ือใช้ใน
การถ่ายภาพอัญมณีในการออกแบบใบรับรอง

2,990.00 2,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอออน อินโนเวช่ันจ ากัด บริษัท ไอออน อินโนเวช่ันจ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062110035 3/12/2018

452 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 
เน่ืองจาก Power Supply Dell optiplex 3020 เสีย
ใช้งานไม่ได้

3,890.00 3,890.00 เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม โดย เนส คลินิก คอม โดย เนส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062120011 5/12/2018

453 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดต้ัง
พ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000
 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

42,300.00 42,300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจริญกิจเซลส์ 
แอนด์ เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจริญกิจเซลส์ 
แอนด์ เซอร์วิส

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062120010 5/12/2018

454 ขออนุมัติจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ (วิดีทัศน์) คณะอัญ
มณี เพ่ือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์
คณะอัญมณี ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ให้เป็นท่ีรู้จักใน
วงกว้างท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนครินทร์ ปริยอัครกุล นายนครินทร์ ปริยอัครกุล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062120012 11/12/2018

หนา้ 39



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

455 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารจ านวน 4,240 หน้า และเข้า
เล่ม+อุปกรณ์ เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนของคณะอัญมณี

2,963.00 2,963.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062120013 11/12/2018

456 ขออนุมัติจ้างท า ส.ค.ส. ปีใหม่ คณะอัญมณี เพ่ือใช้ใน
การส่ง ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ เพ่ือเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์กับสังคม

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพลอยการพิมพ์ ร้านพลอยการพิมพ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR2300062120040 22/12/2018

457 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน
 เพ่ือใช้ในการเดินทางรับ-ส่งวิทยากรมาบรรยายใน
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการและบูรณาการเรียนรู้ด้าน
การท่องเท่ียวย่ังยืนฯ (17ธ.ค.61)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062120020 13/12/2018

458 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน
 เพ่ือใช้ในการเดินทางรับ-ส่งวิทยากรไปศึกษาดูงานและ
เก็บข้อมูลโครงการสัมมนาเชิงวิชาการและบูรณาการ
เรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวย่ังยืนฯ (18-19ธ.ค.61)

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062120021 13/12/2018

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

2,278.46 2,278.46 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062120026 14/12/2018

460 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน 1 
คัน 3 วัน เพ่ือใช้ในการเดินทางโครงการทัศนศึกษา
เส้นทางพระบรมมหาราชวัง วัดในกรุงเทพมหานคร
และอยุธยา(18-20ธ.ค.61)

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062120023 14/12/2018

461 ขออนุมัติค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1
 กช 637 เพ่ือใช้ในการเดินทางปฏิบัติงานราชการของ
คณะการจัดการและการท่องเท่ีย

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

PR2400062120029 14/12/2018

462 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 16 รายการ เพ่ือใช้
เป็นวัสดุส านักงานส าหรับปฏิบัติงานราชการใน
ส านักงานคณบดีและส านักงานจัดการศึกษาของคณะฯ

20,188.03 20,188.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PO2400062120001 14/12/2018

หนา้ 40



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

463 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม ขนาด 18.90 ลิตร จ านวน 60 ถัง 
และขนาด 600 มล. จ านวน 60 แพ็ค เพ่ือใช้ในการ
อุปโภค บริโภคภายในส านักงานของคณะฯ

5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรทิพย์ ร้านสุภรทิพย์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062120027 14/12/2018

464 ขออนุมัติค่าของท่ีระลึก(อาหารแห้ง) เพ่ือมอบให้กับ
ผู้บริหารท้ัง 3 สถาบัน ท่ีเข้าร่วมโครงการการพัฒนา
ความรู้ด้านการวิจัย: การพัฒนาเครือข่ายวิจัยด้าน
บริหารธุรกิจ 4 สถาบัน(21-23ธ.ค.61)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา หนองมน ร้านมารดา หนองมน มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062120030 17/12/2018

465 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดท าเอกสารเทียบ
โอนหลักสูตร พร้อมจัดเก็บเพ่ือปฏิบัติงานในส่วนงาน
วิชาการเทียบโอนหลักสูตรปริญญาตรี

7,140.00 7,140.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรพีพรรณ เน่ืองจ านงค์ นางสาวรพีพรรณ เน่ืองจ านงค์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062120031 19/12/2018

466 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ (รถตู้) 
ทะเบียน ฮท 107 กทม. (เปล่ียนยางรถ ท้ัง 4 ล้อ) เพ่ือ
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการของคณะฯ

14,124.00 14,124.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี คิด
ราคาเหมาะสม

PO2400062120003 24/12/2018

467 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก(ชุดกระเช้าของขวัญ) เพ่ือมอบ
เป็นของท่ีระลึกและแสดงความขอบคุณกับผู้มีอุปการ
คุณของคณะฯ

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง มูลนิธิ โครงการหลวง มูลนิธิ โครงการหลวง มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062120042 24/12/2018

468 ขออนุมัติค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 19 รายการ 
เพ่ือใช้ส าหรับส านักงานคณบดี และส านักงาน
บัณฑิตศึกษาของคณะฯ

19,697.15 19,697.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PO2400062120006 24/12/2018

469 ขออนุมัติจ้างออกแบบและจัดพิมพ์วารสารวิชาการการ
จัดการธุรกิจ ม.บูรพา ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 เพ่ือเผยแพร่
ผลงานวิชาการทางด้านบริหารธุรกิจของบุคลากรท้ัง
ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยระดับชาติ

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี คิด
ราคาเหมาะสม

PO2400062120005 24/12/2018

470 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมถังใส จ านวน 28 ถัง เพ่ือใช้ในการ
บริโภคประจ าแต่ละช้ันภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ของคณะฯ

980.00 980.00 เฉพาะเจาะจง นส.จ๊ีด มณีรัตน์ นส.จ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี คิด
ราคาเหมาะสม

PR2400062120045 24/12/2018

หนา้ 41



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

471 ขออนุมัติจ้างท ากระดาษค าตอบ  จ านวน 20,000 เล่ม 
และ 20,000 แผ่น เพ่ือใช้ในการจัดสอบกลางภาคของ
คณะฯ ปีการศึกษา 2/2561

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอ็มซัพพลายเออร์ จ ากัด บริษัท บีเอ็มซัพพลายเออร์ จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี คิด
ราคาเหมาะสม

PO2400062120007 25/12/2018

472 ขออนุมัติค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง รุ่น
 MP8001 เคร่ืองละ 13,650.00 บาทต่อเดือน 
ระยะเวลา 9 เดือน (ม.ค. - ก.ย. 62)

122,850.00 122,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด มีอาชีพให้เช่าโดยตรง ให้บริการดี คิด
ราคาเหมาะสม

PO2400062120010 27/12/2018

473 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 30 เคร่ือง เพ่ือ
ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี/คณาจารย์/
ส านักงานบัณฑิตศึกษา/ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ระยะเวลา 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.62)

195,970.50 195,970.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป มีอาชีพให้เช่าโดยตรง ให้บริการดี คิด
ราคาเหมาะสม

PO2400062120008 27/12/2018

474 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 33 เคร่ือง เพ่ือ
ใช้ในการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าท่ีและคณาจารย์
ของคณะฯ ระยะเวลา 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.62)

213,300.00 213,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีอาชีพให้เช่าโดยตรง ให้บริการดี คิด
ราคาเหมาะสม

PO2400062120009 27/12/2018

475 ขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันรถรับส่งเอกสาร เดือนธันวาคม 
2561

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 
บาท

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062120001 3/12/2018

476 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการซักรีดผ้า ใน
ศูนย์บริการฯ เดือนธันวาคม 2561

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

นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอราคา 
4,583บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062120002 3/12/2018

477 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสาร 13,900.00 13,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY และ
ร้านรุ่งรัตน์ แสงสุข / เสนอราคา 
13,900 บาท

ร้านธีรเดชและร้านLEEDA COPY  
 / เสนอราคา8,579.25 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062120003 3/12/2018

478 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการ เกษตรสาน
สัมพันธ์

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวิโรจน์พานิช ,ร้านล้านแชมป์อิงค์
เจ็ท

ร้านวิโรจน์พานิช ,ร้านล้านแชมป์
อิงค์เจ็ท

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062120003 6/12/2018

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

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062120033 26/12/2018

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

สินค้าราคามาตราฐาน PR3300062120022 26/12/2561

481 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตเอกสาร ร้านบัณฑิตเอกสาร บริการดี รวดเร็ว ราคาต่ าสุด PR3300062120025 27/12/2561

หนา้ 42



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

482 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าอะคริลิคป้ายทะเบียนรถ
 จ านวน 20 แผ่น

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง 789 789 เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400062120021 19/12/2561

483 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์ จ านวน 1 งาน 20,400.00 20,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400062120022 19/12/2561

484 ขออนุมัติจัดจ้างติดฟิล์มกรองแสง ปริมาณ 60% ขนาด
 55 ตารางฟุต ณ ส านักงานคณบดี จ านวน 1 งาน

6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพชรฟิล์ม แอนด์ ซาวด์ ร้าน เพชรฟิล์ม แอนด์ ซาวด์ เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400062120024 21/12/2561

485 ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนยางและถ่ายน้ ามันเคร่ือง 
รถจักรยานยนต์ Honda Wave 125i จ านวน 1 งาน

1,870.00 1,870.00 เฉพาะเจาะจง จ๊ีดมอเตอร์ไซ จ๊ีดมอเตอร์ไซ เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400062120023 21/12/2561

486 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการจัดโครงการฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ จ านวน 8 รายการ

2,243.80 2,243.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เสนอราคา 2,243.80 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เสนอราคา 2,243.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062120009 6/12/2018

487 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ
 - ส่ง คณบดีและผู้ช่วยคณบดีเข้าร่วมกล่ันกรอง
แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศฯ 
วันท่ี 12 ธันวาคม 2562 (คณบดีส ารอง)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา เสนอราคา 
2,000 บาท

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา เสนอราคา
 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062120025 7/12/2018

488 ขออนุมัติจ้างปรับปรุงบริเวณทางเข้า - ออก ด้านหน้า
อาคาร จ านวน 1 งาน

31,200.00 31,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จ าปาบุรี เสนอราคา 
31,200 บาท

นายสมชาย จ าปาบุรี เสนอราคา 
31,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062120001 11/12/2018

489 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดท าเล่มฝึกงาน
โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์  
จ านวน 3 รายการ

4,295.00 4,295.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา วรดิถี เสนอราคา 4,295 
บาท

น.ส. ยลดา วรดิถี เสนอราคา 
4,295 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062120010 7/12/2018

490 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน ในวันท่ี
 20 ธันวาคม พ.ศ.2561

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

นายชูชาติ พรหมศิริ เสนอราคา 
2,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062120011 7/12/2018

491 ขออนุมัติจัดซ้ือหน้ากากกันฝุ่น จ านวน 3 Box 4,975.50 4,975.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด เสนอ
ราคา 4,975.50 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด 
เสนอราคา 4,975.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062120027 8/12/2018

492 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เคร่ือง 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
เสนอราคา 1,200 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
เสนอราคา 1,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062120028 8/12/2018

หนา้ 43



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

493 ขออนุมัติจัดจ้างท าโปสเตอร์แสดงนิทรรศการ จ านวน 2
 อัน

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เสนอราคา
 1,100 บาท

นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เสนอ
ราคา 1,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062120033 11/12/2018

494 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จ านวน 3.64 ลิตร 
(กุลธราส ารองจ่าย)

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร เสนอราคา 100 
บาท

หจก.ธิดามหานคร เสนอราคา 100
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062120035 11/12/2018

495 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดน้ ายาย้อมสีเม็ดเลือด จ านวน 1 
รายการ

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง สถานบริการสุขภาพเทคนิค
การแพทย์และกายภาพบ าบัด เสนอ
ราคา 2,500 บาท

สถานบริการสุขภาพเทคนิค
การแพทย์และกายภาพบ าบัด 
เสนอราคา 2,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062120044 13/12/2018

496 ขออนุมัติจัดซ้ือรีโมทพรีเซนไร้สาย จ านวน 1 อัน 3,869.00 3,869.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เสนอราคา 3,869 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เสนอราคา 3,869 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062120045 13/12/2018

497 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-ส่ง
 อาจารย์และนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานนิติพยาธิ
วิทยา ในวันท่ี 7 มกราคม พ.ศ.2562

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ เสนอราคา 
3,000 บาท

นายชูชาติ พรหมศิริ เสนอราคา 
3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062120048 14/12/2018

498 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดสไลด์เสมียร์เลือดความผิดปกติต่าง ๆ
 จ านวน 12 กล่อง

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกรสิริ ไสยรส เสนอราคา 
12,000 บาท

นางสาวกรสิริ ไสยรส เสนอราคา 
12,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062120002 14/12/2018

499 ขออนุมัติจัดซ้ือของรางวัล จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการจัดโครงการสหเวชฯสัญจร ในวันท่ี 20 
ธันวาคม 2561 (อ.จิรสุดา)

1,725.00 1,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เสนอราคา 1,725 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เสนอราคา 1,725 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062120050 17/12/2018

500 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการเปล่ียนไส้กรองเคร่ืองท า
น้ าแข็ง จ านวน 1 ตัว

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ เสนอ
ราคา 400 บาท

นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ เสนอ
ราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062120057 19/12/2018

501 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ
 - ส่ง ดร.สว่าง เพชรวิเศษ มาสอนในรายวิชา 682343 
โลหิตวิทยา 2 และ 682344 ปฏิบัติการโลหิต 2 วันท่ี 9
 มกราคม 2562

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

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ีตก
ลงจ้างราคา 3,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062120060 19/12/2018

หนา้ 44



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

502 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ
 - ส่งรศ.นพ.สามารถ ภคกษมา มาสอนรายวิชา 
682343 และ 682344 ในวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2562

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

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ีตก
ลงจ้างราคา 2,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062120066 20/12/2018

503 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับ-ส่งนพ.ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ มาสอนรายวิชา 
68533559 วิทยาเซลล์นอกระบบนรีเวช ในวันท่ี 8 
มกราคม 2562

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ เสนอ
ราคา 2,800 บาท

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ี
ตกลงจ้างราคา 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062120068 20/12/2018

504 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ
 - ส่ง ศ.นพ.พิเชฐ สัมปทานุกูล มาสอนรายวิชา 
68533559 วิทยาเซลล์นอกระบบนรีเวชในวันท่ี 19 
มกราคม 2562

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ เสนอ
ราคา 2,800 บาท

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ี
ตกลงจ้างราคา 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062120070 20/12/2018

505 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ
 - ส่ง พญ.สมฤทัย ช่วงโชติ มาสอนรายวิชา 68533559
 วิทยาเซลล์นอกระบบนรีเวชในวันท่ี 15 มกราคม 2562

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ เสนอ
ราคา 2,800 บาท

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ี
ตกลงจ้างราคา 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062120069 20/12/2018

506 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ - 
ส่งอาจารย์สว่าง เพชรวิเศษ มาสอนรายวิชา 682343 
และ 682344 ในวันท่ี 16 มกราคม 2562

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

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ีตก
ลงจ้างราคา 3,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062120061 20/12/2018

507 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับ-ส่งนพ.ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ มาสอนรายวิชา 
68533559 วิทยาเซลล์นอกระบบนรีเวช ในวันท่ี 6 
มกราคม 2562

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ เสนอ
ราคา 2,800 บาท

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ี
ตกลงจ้างราคา 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062120067 20/12/2018

508 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คันเพ่ือรับ -
 ส่งอาจารย์เอกชล มุกดามาสอนรายวิชา 682343 และ
 682344 ในวันท่ี 30 มกราคม 2562

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

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ีตก
ลงจ้างราคา 3,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062120063 20/12/2018

หนา้ 45



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

509 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คันเพ่ือรับ -
 ส่งอาจารย์เอกชล มุกดามาสอนรายวิชา 682343 และ
 682344 ในวันท่ี 23 มกราคม 2562

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

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ีตก
ลงจ้างราคา 3,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062120062 20/12/2018

510 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ
 - ส่งพระมาท าพิธีสวดในงานโครงการตักบาตร ท าบุญ
เน่ืองในวันข้ึนปีใหม่ คณะสหเวชศาสตร์ ในวันท่ี 9 
มกราคม 2562

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชัย  เหมือใจ เสนอราคา 500
 บาท

นายสมชัย  เหมือใจ ราคาท่ีตกลง
จ้างราคา 500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062120076 21/12/2018

511 ขออนุมัติจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เคร่ือง 29,990.00 29,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
เสนอราคา 29,990 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 29,990 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062120003 21/12/2018

512 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการจัด 0/1/1900 0/1/1900
513 โครงการตักบาตร ท าบุญเน่ืองในวันข้ึนปีใหม่ ในวันท่ี 9

 มกราคม 2562
5,200.00 4,895.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธรรมศิริ เสนอราคา 4,895 บาท ร้านธรรมศิริ ราคาท่ีตกลงซ้ือ 

4,895 บาท
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062120077 21/12/2018

514 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 1 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาชีวเคมี (วิชาบริการ)

1,230.50 1,230.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด เสนอ
ราคา 1,230.50 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด 
เสนอราคา 1,230.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062120082 25/12/2018

515 ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 7 อัน 820.00 820.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แสนสุข กราฟฟิค เสนอราคา 
820 บาท

ร้าน แสนสุข กราฟฟิค เสนอราคา 
820 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062120087 25/12/2018

516 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการจัดโครงการบูรณาการสุข
ภาวะผู้สูงอายุ ในวันท่ี 10 -11 มกราคม 2562 (อ.กนก
พร  ศรีสุจริตพานิช)

8,250.00 6,842.27 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม,บริษัท 
สยามแม็คโคร จ ากัด,Boots 
Retail(Thailand) LTD.,เซ็นทรัลฟู้ดรี
เทล บจ.สาขาบางแสนสาขาท่ี 00083
 เสนอราคา 6,842.27 บาท

นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม,บริษัท 
สยามแม็คโคร จ ากัด,Boots 
Retail(Thailand) LTD.,
เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขาบาง
แสนสาขาท่ี 00083 เสนอราคา 
6,842.27 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062120088 26/12/2018

517 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 
1 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - โรงแรมแอมบาสเดอร์
 กรุงเทพฯ วันท่ี 4 ธ.ค. 61

2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062120003 3/12/2561

หนา้ 46



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

518 ซ้ือเก้าอ้ีพลาสติก จ านวน 200 ตัว 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800062120001 4/12/2561

519 จ้างท าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 30 ชุด 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062120022 4/12/2561

520 จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย ส าหรับใช้ในพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรนิสิต

735.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ร้านตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062120020 4/12/2561

521 ซ้ืออแดปเตอร์ Switching Power Supply จ านวน 1 
ชุด

1,605.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062120021 4/12/2561

522 ขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062120027 6/12/2561

523 จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย 250.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ร้าน ตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062120032 6/12/2561

524 ซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการด าเนินงานโครงการเตรียม
ความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา สาขาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ คร้ังท่ี 2 กิจกกรมผลงานสหกิจศึกษา

5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณพิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
(ส านักงานงานใหญ่)

บริษัท บัณพิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
(ส านักงานงานใหญ่)

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062120048 7/12/2561

525 ซ้ือหนังสือ จ านวน 1 เล่ม ส าหรับใช้ในรายวิชา 
88624359 Web Progamming

3,897.25 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062120046 7/12/2561

526 ซ้ือวัสดุ จ านวน 46 รายการ ส าหรับใช้ในการ
ด าเนินงานในโครงการเตรียมความพร้อมในรายวิชาสห
กิจศึกาา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คร้ังท่ี 2 
กิจกรรมผลงานสหกิจศึกษา

6,289.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062120049 7/12/2561

527 ซ้ือชุดการเรียนรู้ส าหรับใช้ในการจัดโคงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยด้วยเทคดนโลยี 
IoT บนบอร์ดทดลอง NodeMCU (ESP8266)

4,772.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีเจ เทค จ ากัด บริษัท จีเจ เทค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062120050 11/12/2561

528 ซ้ือวัสดุ ส าหรับใช้ในการด าเนินงานในโครงการเตรียม
ความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ คร้ังท่ี 2 กิจกรรมผลงานสหกิจศึกษา

260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณพิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
(ส านักงานงานใหญ่)

บริษัท บัณพิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
(ส านักงานงานใหญ่)

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062120051 11/12/2561

หนา้ 47



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

PR3800062120058 12/12/2561

530 ขอซ้ือของท่ีระลึกกระเช้าอาหารทะเลแห้ง จ านวน 1 
กระเช้า ส าหรับมอบให้วิทยากรในโครงการเตรียม
ความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษา

1,000.00 เฉพาะเจาะจง คุณทิภาพร พรายน้ า คุณทิภาพร พรายน้ า ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062120086 14/12/2561

531 ซ้ือน้ าด่ืมถัง จ านวน 56 ถัง 1,960.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062120088 17/12/2561

532 จ้างซ่อมกุญแจตู้ล้ินชัก และท าลูกกุญแจ 2 ดอก 260.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ ปันดี นายสมศักด์ิ ปันดี ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062120102 18/12/2561

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

PR3800062120116 18/12/2561

534 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 
1 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - สภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ วันท่ี 20 ธ.ค. 61
 เพ่ือเข้าร่วมย่ืนซองสอบราคาโครงการเลือกต้ังระบบ
ออนไลน์

2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062120124 19/12/2561

535 ซ้ือระบบภาพและเสียงส าหรับการถ่ายทอดสัญญาณ
เรียนรวม ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี  จังหวัด
ชลบุรี จ านวน 1 ระบบ

5,530,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800062120003 26/12/2561

536 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด ห้องเรียน MIT 
MIT-S1 MIT-S2 ส าหรับ เดือน มกราคม 2562

1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางพิมพ์พา สิงห์ทอง นางพิมพ์พา สิงห์ทอง ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PR3800062120135 24/12/2561

537 จ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ และซ่อมแซม
ห้องหลังขนย้าย (ย้ายจากห้อง KB201-202 มายังห้อง 
4C01 และ 4C02)

84,530.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800062120002 25/12/2561

538 ซ้ือระบบเครือข่ายอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จ านวน 
1 ระบบ

8,487,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรงตาม
ความต้องการ

PO3800062120004 26/12/2561

539 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิกเซล อาร์ต/เสนอราคา 
1,500.00 บาท

ร้านพิกเซล อาร์ต/เสนอราคา 
1,500.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3900062120005 6/12/2561

หนา้ 48



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

540 ขอซ้ือเคร่ืองสังฆทานและเคร่ืองประกอบพิธีสงฆ์ 4,890.00 4,890.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์/เสนอราคา 
4,890.00 บาท

ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์/เสนอ
ราคา 4,890.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3900062120006 6/12/2561

541 ขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน จฉต 
858 ชลบุรี

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3900062120011 7/12/2561

542 ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,120.00 1,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอรร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 1,120.00 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอรร่ี จ ากัด/
เสนอราคา 1,120.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3900062120025 18/12/2561

543 จ้างท าโปสเตอร์ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิกเซล อาร์ต/เสนอราคา 
1,200.00 บาท

ร้านพิกเซล อาร์ต/เสนอราคา 
1,200.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3900062120030 21/12/2561

544 ขอซ่อมแซมลูกกุญแจประตูกระจก 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  ปันดี/เสนอราคา 
300.00 บาท

นายสมศักด์ิ  ปันดี/เสนอราคา 
300.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3900062120032 25/12/2561

545 ขอจ้างเหมาบริการรถตู้ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุภาพ  ย่ังยืน/เสนอราคา 
7,000.00 บาท

นายสุภาพ  ย่ังยืน/เสนอราคา 
7,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR3900062120033 25/12/2561

546 จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ 11,557.35 11,557.35 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง/เสนอ
ราคา 11,557.35 บาท

นายบรรชา  โคตรศรีเมือง/เสนอ
ราคา 11,557.35 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3900062010001 2/1/2562

547 จ้างเหมาท าความสะอาด 130,000.00 130,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.เจ.เซอร์วิส 
2018/เสนอราคา 130,000.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.เจ.เซอร์วิส 
2018/เสนอราคา 130,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO3900062120001 27/12/2561

548 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-ค่าของท่ีระลึก(กระเป๋า 
SOFT PU1801#)เพ่ือมอบให้แก่อาจารย์พิเศษ ใน
โครงการประกวดอาจารย์ดีเด่น ประจ าปี 
2561(Mr.&Miss BUULI Universe 2018) มอบให้วันท่ี
 17 ธ.ค. 2561

2,985.00          2,985.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรบินสัน จ ากัด (มหาชน) 
สาขาชลบุรี

บริษัท โรบินสัน จ ากัด (มหาชน) 
สาขาชลบุรี

PR4000062120006 11/12/2018

549 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เน่ืองจากเป็นวัสดุท่ีมีประสิทธิภาพ
และราคาท่ีเหมาะสม

PR4100062120005 7/12/2018

หนา้ 49



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

550 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด/7,117 
บาท

บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด/7,117
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062120017 13/12/2561

551 ขออนุมัติจัดซ้ือโต๊ะเขียนแบบ,เก้าอ้ีน่ังเขียนแบบ,โต๊ะ
คอมพิวเตอร์

30,300.00 30,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์/30,300 
บาท

หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์/30,300
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062120023 17/12/2561

552 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 10,900.00 10,900.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/10,900 บาท นายศรายุทธ ใสยาทา/10,900 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062120024 17/12/2561

553 ขออนุมัติจัดซ้ือกาวร้อน,สายยาง 1,485.00 1,485.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/40
 บาท,ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/1,445 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/
40 บาท,ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/1,445
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062120025 19/12/2561

554 ขออนุมัติจัดซ้ือสายแลนพร้อมอุปกรณ์กาะจายสัญญาณ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์/1,500บาท นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์/1,500
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062120031 24/12/2561

555 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารสีริโก้ 283.50 283.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR4300062120006 4/12/2018

556 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เดินทางไป
ร่วมงานสานสัมพันธ์วิทยาเขตสระแก้ว ในวันท่ี 19 
ธันวาคม พ.ศ. 2561

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR4300062120012 17/12/2018

557 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถตู้) เพ่ือเดินทาง
โครงการ “CBS แนะแนวการศึกษาต่อพ้ืนท่ีจังหวัด
ตราด ปีการศึกษา 2561” ในวันท่ี 24 – 25 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR4300062120015 21/12/2018

558 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR4300062120020 27/12/2018

559 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานผลการ
ด าเนินงานและยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย

714.00 714.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นผู้รับจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
โดยตรงและมีคุณภาพ

PR4500062120005 7/12/2561

หนา้ 50



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

560 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวาระการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย คร้ังท่ี 
8/2561 จ านวน 8 เล่ม

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นผู้รับจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
โดยตรงและมีคุณภาพ

PR4500062120007 11/12/2561

561 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น ส าหรับใช้งาน
ในบัณฑิตวิทยาลัย

6,190.00 6,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้จ าหน่ายเคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น
 และเป็นผู้จ าหน่ายท่ีมีคุณภาพ

PR4500062120008 11/12/2561

562 ขออนุมัติจ้างเหมารถรับส่งผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิต
ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล อ.ศาลายา จ.นครปฐม วันท่ี 
19 ธันวาคม พ.ศ. 2561

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม จรัลรัมย์ นายเฉลิม จรัลรัมย์ เป็นผู้รับจ้างขับรถโดยตรงและ
สามารถจ้างเหมารถรับส่งท่ีมีคุณภาพ

PR4500062120009 12/12/2561

563 ขออนุมัติจัดซ้ือโทรสาร โทรสาร BROTHER FAX - 
2950 ส าหรับใช้งานบัณฑิตวิทยาลัย

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พร้ิน วินเทค พร้ิน เป็นผู้จ าหน่ายเคร่ืองโทรสารท่ีมี
คุณภาพ

PR4500062120012 20/12/2561

564 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เพ่ือใช้ส าหรับโครงการ
พัฒนาศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทาง
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวักตกรรมประเภท
บัณฑิตศึกษา ประจ าปี 2561 (งวด2)

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นผู้จ าหน่ายหมึกเคร่ืองพิมพ์ท่ีมี
คุณภาพ

PR4500062120015 26/12/2561

565 วัสดุตกแต่งเทศกาลปีใหม่ จ านวน 3 รายการ 2,733.40 2,733.40 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี.ไอ.ย, ร้านกิจไพศาล, บริษัท 
ฮะเส็งฮวดเสตช่ันเนอร่ี จ ากัด /ราคา
ท่ีเสนอ 2,637.40 บาท

ร้าน ดี.ไอ.ย, ร้านกิจไพศาล, บริษัท
 ฮะเส็งฮวดเสตช่ันเนอร่ี จ ากัด /
ราคาท่ีเสนอ 2,637.40 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120004 3/12/2018

566 ซ้ือลูกช้ิน  จ านวน  2  รายการ 3,320.00 3,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด/
 ราคาท่ีเสนอ 3,320 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 3,320 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062120004 3/12/2018

567 ซ้ือตุ๊กตา จ านวน 5 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

78,388.20 78,388.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 78,388.20 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 78,388.20 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062120003 3/12/2018

568 วัสดุก่อสร้าง และวัสดุงานช่าง  จ านวน 10 รายการ 2,668.00 2,668.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ราคาท่ีเสนอ 
2,668 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ราคาท่ีเสนอ 
2,668 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120003 3/12/2018

569 ซ้ือหนังสือ/แบบเรียน และส่ือโปสเตอร์ จ านวน 159 
รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล

84,747.00 84,747.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อักษราพิพัฒน์ จ ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 84,747 บาท

บริษัท อักษราพิพัฒน์ จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 84,747 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062120002 3/12/2018

หนา้ 51



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

570 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ(ขนาด60,000BTU.) 
ห้องผลิตคีโต  จ านวน 1 งาน

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ  18,500
 บาท

ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ  
18,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120005 3/12/2018

571 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  9  รายการ 23,680.00 23,680.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/ 
ราคาท่ีเสนอ 23,680 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส/ ราคาท่ีเสนอ 23,680 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062120001 3/12/2018

572 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120001 3/12/2018

573 วัสดุตกแต่งจัดนิทรรศการมหกรรมสัตว์เล้ียงแห่ง
ประเทศไทย คร้ังท่ี14 (ระหว่างวันท่ี 12-16 ธันวาคม 
2561) ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เล้ียง  จ านวน 3
 รายการ

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี 
จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 3,480 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี 
จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 3,480 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120002 3/12/2018

574 วัสดุไฟฟ้า(หม้อแปลงไฟDC) จ านวน 1 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ 
ราคาท่ีเสนอ 4,500 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ 
ราคาท่ีเสนอ 4,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120007 4/12/2018

575 ซ้ือบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป  จ านวน  2  รายการ 8,039.98 8,039.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
8,039.98 บาท

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
8,039.98 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062120005 4/12/2018

576 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ 3,450 บาท ร้านรุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ 3,450 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120011 6/12/2018

577 ซ้ือสินค้า จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรพล คุณอริยะเกษม/ ราคาท่ี
เสนอ 30,000 บาท

นายธีรพล คุณอริยะเกษม/ ราคาท่ี
เสนอ 30,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062120007 6/12/2018

578 วัสดุการเกษตร (อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอนงค์  ย้ิมละมัย/ราคาท่ีเสนอ 
8,420 บาท

นางอนงค์  ย้ิมละมัย/ราคาท่ีเสนอ 
8,420 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120010 6/12/2018

579 ซ้ือเมล็ดกาแฟ(Mocca Dark) จ านวน 2 ลัง เพ่ือน ามา
เป็นวัตถุดิบในการขายกาแฟสด

7,532.80 7,532.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 7,532.80 บาท

บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 7,532.80 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062120008 6/12/2018

หนา้ 52



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

580 ค่าจ้างท าวัสดุเคร่ืองปรับอากาศ(ฟิลเตอร์อลูมิเนียม) 
จ านวน 1 รายการ

16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 16,000 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 16,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120012 6/12/2018

581 ซ้ือสินค้า จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภัค ศรีลาอ า/ ราคาท่ีเสนอ 
9,000 บาท

นางสุภัค ศรีลาอ า/ ราคาท่ีเสนอ 
9,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062120009 6/12/2018

582 เติมออกซิเจน  จ านวน  1  รายการ 70.00 70.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมนตรีปกรณ์ /ราคาท่ีเสนอ 70 
บาท

ร้านมนตรีปกรณ์ /ราคาท่ีเสนอ 70
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062120011 6/12/2018

583 อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า จ านวน 1 ช้ิน เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ปกติ

2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 2,675 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 2,675 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062120006 6/12/2018

584 วัสดุไฟฟ้า(มอเตอร์พัดลมคอยล์เย็น) จ านวน 1 รายการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งแอร์/ ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท ร้านรุ่งแอร์/ ราคาท่ีเสนอ 3,000 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120013 6/12/2018

585 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 460.00 460.00 เฉพาะเจาะจง นายอ าพล  เทียนเงิน /ราคาท่ีเสนอ 
460 บาท

นายอ าพล  เทียนเงิน /ราคาท่ีเสนอ
 460 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120020 6/12/2018

586 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120022 6/12/2018

587 วัสดุโฆษณา(ป้ายจุดรวมพล) จ านวน 3 รายการ 3,317.00 3,317.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ซี.เอ็ม.สตีล จ ากัด, ร้าน
หลีจุ้งเฮง/ราคาท่ีเสนอ 3,317 บาท

บริษัท เอส.ซี.เอ็ม.สตีล จ ากัด, ร้าน
หลีจุ้งเฮง/ราคาท่ีเสนอ 3,317 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120009 6/12/2018

588 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 24 เคร่ือง ตาม
สัญญาท่ี 2/2559 ลว. 1 ตค. 58 ระยะเวลา 3 ปี 
ส าหรับวันท่ี 1-15 ตุลาคม 2561

11,400.00 11,400.00 ตกลงราคา บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 11,400 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 11,400 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120027 7/12/2018

589 บรรจุเคมีดับเพลิง-ผงเคมีแห้งขนาด 15 ปอนด์) จ านวน
 1 รายการ  ''การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความ
ปลอดภัยในการปฐมพยาบาล และการระงับอัคคีภัย
เบ้ืองต้น''  ในวันท่ี 20 ธันวาคม 2561

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟร์เวิล์ด อิมปอร์ต เอ็กซ์
ปอร์ต จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 4,381.65
 บาท

บริษัท ไฟร์เวิล์ด อิมปอร์ต เอ็กซ์
ปอร์ต จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 
4,381.65 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120024 7/12/2018

หนา้ 53



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

590 ซ้ือสินค้า จ านวน 8 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

30,405.11 30,405.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 30,405.11 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล
 จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 30,405.11 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062120014 7/12/2018

591 ซ้ือน้ าด่ืมเนสท์เล่เพียวไลฟ์   จ านวน  1  รายการ 2,700.06 2,700.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดนวัต แดร่ีโปรดักส์ จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 2,700.06 บาท

บริษัท ดนวัต แดร่ีโปรดักส์ จ ากัด/ 
ราคาท่ีเสนอ 2,700.06 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062120013 7/12/2018

592 ของท่ีระลึกเทศกาลปีใหม่ ''ส าหรับหน่วยงานท่ีให้การ
สนับสนุนในการด าเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล'' จ านวน 11 รายการ

17,888.00 17,888.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด, ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด เก้ือกูล, บริษัท โฮ
มโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 13,922.18 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด, ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด เก้ือกูล, บริษัท โฮ
มโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 13,922.18 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120029 7/12/2018

593 ของรางวัล(ตุ๊กตาสัตว์ทะเล) ''โครงการส่งความสุขข้ามปี
 สีสันแฟนตาซี บางแสนอควาเรียม'' จ านวน 2 รายการ

2,610.80 2,610.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 2,610.80 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 2,610.80 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120028 7/12/2018

594 วัสดุไฟฟ้า  จ านวน 4 รายการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ 
ราคาท่ีเสนอ 3,450 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส/ 
ราคาท่ีเสนอ 3,450 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120026 7/12/2018

595 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  8  รายการ 18,447.45 18,447.45 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/ 
ราคาท่ีเสนอ 18,447.45 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส/ ราคาท่ีเสนอ 18,447.45 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062120012 7/12/2018

596 วัสดุเช้ือเพลิง(น้ ามันแก๊สโซฮอล์91) จ านวน 1 รายการ  
''การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการ
ปฐมพยาบาล และการระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้น''  ในวันท่ี 
20 ธันวาคม 2561

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
ราคาท่ีเสนอ 500 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
ราคาท่ีเสนอ 500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120025 7/12/2018

597 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง นางอนงค์  ย้ิมละมัย/ราคาท่ีเสนอ 
9,370 บาท

นางอนงค์  ย้ิมละมัย/ราคาท่ีเสนอ 
9,370 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120036 11/12/2018

598 วัสดุการเกษตร(กระชอนช้อนปลา) จ านวน 2 รายการ 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านล้ีฮวดสุน / ราคาท่ีเสนอ 150  
บาท

ร้านล้ีฮวดสุน / ราคาท่ีเสนอ 150 
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120037 11/12/2018

หนา้ 54



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

599 ซ้ือสินค้า จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอ านวยพาณิชย์ /ราคาท่ีเสนอ
 74,900 บาท

ร้านโชคอ านวยพาณิชย์ /ราคาท่ี
เสนอ 74,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062120017 11/12/2018

600 ซ้ือพาย,คุกก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์/ 
ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์/ 
ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062120015 11/12/2018

601 ซ้ือคุ้กก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร/ ราคาท่ี
เสนอ 1,500  บาท

คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร/ ราคา
ท่ีเสนอ 1,500  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062120016 11/12/2018

602 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120035 11/12/2018

603 ซ้ือสินค้า จ านวน 7 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

52,712.00 52,712.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร/ ราคาท่ีเสนอ 
52,712 บาท

น.ส. สมใจ จามรเธียร/ ราคาท่ี
เสนอ 52,712 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062120018 12/12/2018

604 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 1 รายการ 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง นางจันทนา  ล้ิมงาม/ราคาท่ีเสนอ 
1,750 บาท

นางจันทนา  ล้ิมงาม/ราคาท่ีเสนอ 
1,750 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120040 12/12/2018

605 วัสดุการเกษตร และวัสดุไฟฟ้า) จ านวน 3 รายการ 1,480.00 1,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลัคก้ีการ์เด้นท์ /ราคาท่ีเสนอ 
1,480 บาท

ร้านลัคก้ีการ์เด้นท์ /ราคาท่ีเสนอ 
1,480 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120046 13/12/2018

606 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหมีปลาทะเล /ราคาท่ีเสนอ 
1,700 บาท

ร้านหมีปลาทะเล /ราคาท่ีเสนอ 
1,700 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120045 13/12/2018

607 ซ้ือตุ๊กตา จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

43,741.60 43,741.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 43,741.60 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 43,741.60 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062120019 13/12/2018

608 ซ้ือสินค้า จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี สกุลมงคลนาม / ราคาท่ี
เสนอ 36,000 บาท

นางยุวดี สกุลมงคลนาม / ราคาท่ี
เสนอ 36,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062120020 13/12/2018

หนา้ 55



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

609 ของท่ีระลึก(พัดพลาสติก) จ านวน 1 รายการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 /ราคาท่ีเสนอ 860 บาท

ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล /ราคาท่ีเสนอ 860 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120044 13/12/2018

610 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120043 13/12/2018

611 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  5  รายการ 3,737.44 3,737.44 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/ 
ราคาท่ีเสนอ 3,737.44 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส/ ราคาท่ีเสนอ 3,737.44 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062120021 14/12/2018

612 ซ้ือลูกช้ิน  จ านวน  3  รายการ 4,514.00 4,514.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด/
 ราคาท่ีเสนอ 4,514 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 4,514 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062120022 14/12/2018

613 ซ้ือซาลาเปา และขนมจีบไก่  จ านวน  4  รายการ 10,785.60 10,785.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ
 10,785.60 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 10,785.60 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062120023 14/12/2018

614 ซ้ือพวงกุญแจ  จ านวน  2  รายการ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภัสสร อรรถมานะ/ 
ราคาท่ีเสนอ 48,000 บาท

นางสาวประภัสสร อรรถมานะ/ 
ราคาท่ีเสนอ 48,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062120028 17/12/2018

615 ซ้ือสินค้า จ านวน 16 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาตร์ทางทะเล

69,810.00 69,810.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอ านวยพาณิชย์, กฤษณา 
เกียรติชูสกุล, ร้าน ไผ่ ก๊ิป ซ้อป /
ราคาท่ีเสนอ 69,810 บาท

ร้านโชคอ านวยพาณิชย์, กฤษณา 
เกียรติชูสกุล, ร้าน ไผ่ ก๊ิป ซ้อป /
ราคาท่ีเสนอ 69,810 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062120026 17/12/2018

616 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120048 17/12/2018

617 ซ้ือสินค้า จ านวน 3 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

3,380.00 3,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญเฮ้าส์/ราคาท่ีเสนอ 3,380 
บาท

ร้านเพ็ญเฮ้าส์/ราคาท่ีเสนอ 3,380
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062120027 17/12/2018

618 ซ้ือสินค้า และอุปกรณ์ประกอบการขาย จ านวน 21 
รายการ เพ่ือน ามาขายและใช้ในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

19,049.00 19,049.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062120025 17/12/2018

หนา้ 56



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

619 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 7 รายการ 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง นายอ าพล เทียนเงิน/ราคาท่ีเสนอ 
1,300 บาท

นายอ าพล เทียนเงิน/ราคาท่ีเสนอ 
1,300 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120054 17/12/2018

620 ซ้ือสินค้า จ านวน 3 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

4,864.00 4,864.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดีฟาร์มาซี กรุ๊ป/ราคาท่ีเสนอ
 4,864 บาท

ร้านสวัสดีฟาร์มาซี กรุ๊ป/ราคาท่ี
เสนอ 4,864 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062120024 17/12/2018

621 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 8 รายการ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเช่ียน แอนด์ ซี อะแควเร่ียม /
ราคาท่ีเสนอ 5,350 บาท

ร้านโอเช่ียน แอนด์ ซี อะแควเร่ียม
 /ราคาท่ีเสนอ 5,350 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120056 17/12/2018

622 ซ้ือสินค้า จ านวน 22 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

81,121.00 81,121.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญเฮ้าส์, บิทบ๊อกซ์, กิจชัย
เสตช่ันเนอร่ี, บจก. บีแอนด์บี 
อินดัสเตียล/ราคาท่ีเสนอ 81,121 
บาท

ร้านเพ็ญเฮ้าส์, บิทบ๊อกซ์, กิจชัย
เสตช่ันเนอร่ี, บจก. บีแอนด์บี 
อินดัสเตียล/ราคาท่ีเสนอ 81,121 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062120029 17/12/2018

623 บัตรอวยพรส่งความสุข(พ.ศ. 2562) จ านวน 1 รายการ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล/ราคาท่ีเสนอ 725 บาท

ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล/ราคาท่ีเสนอ 725 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120061 18/12/2018

624 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 3 รายการ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอนงค์ ย้ิมละมัย, นางเอ้ือมเดือน 
แสงสัตยา , ห้องเย็นชวนชม /ราคาท่ี
เสนอ 14,910 บาท

นางอนงค์ ย้ิมละมัย, นางเอ้ือม
เดือน แสงสัตยา , ห้องเย็นชวนชม
 /ราคาท่ีเสนอ 14,910 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120059 18/12/2018

625 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจ าศูนย์
เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 12 เดือนกันยายน 
2561 (เงินรับฝากเงินรายได้-สนับสนุนค่าใช้จ่ายศูนย์
เรียนรู้โลกใต้ทะเล)

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี 
อินเตอร์การ์ด จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
36,000 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี
 อินเตอร์การ์ด จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ
 36,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PO7000062120001 18/12/2018

626 จ้างเหมาบริการป้องกันและก าจัดปลวกของศูนย์เรียนรู้
โลกใต้ทะเล งวดท่ี 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2561) เงิน
รับฝากเงินรายได้-สนับสนุนค่าใช้จ่ายศูนย์เรียนรู้โลกใต้
ทะเล

12,037.50 12,037.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
12,037.50  บาท

บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล 
(ประเทศไทย) จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ
 12,037.50  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PO7000062120003 19/12/2018

หนา้ 57



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

627 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดและดูแลสวนศูนย์เรียนรู้โลก
ใต้ทะเล  งวดท่ี 12 เดือนกันยายน 2561 (เงินรับฝาก
เงินรายได้-สนับสนุนค่าใข้จ่ายศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล)

15,759.57 15,759.57 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 
15,759.57 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.
เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 15,759.57 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PO7000062120002 19/12/2018

628 มอเตอร์ป๊ัมน้ า 1 เคร่ือง Mitsubishi Type:SF-J ขนาด
 20HP/15 KW , ใช้ไฟฟ้า 380 โวลท์, ความถ่ี 50 HZ 
ไฟ 3 สาย (ใช้กับระบบกรองตู้ปลาใหญ่ Bigtank)

43,000.00 43,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อควา คอนโทรล ซิสเต็ม 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 42,800 บาท

บริษัท อควา คอนโทรล ซิสเต็ม 
จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ 42,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120072 19/12/2018

629 ซ้ือสินค้า จ านวน 3 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร/ ราคาท่ีเสนอ 
90,000 บาท

น.ส. สมใจ จามรเธียร/ ราคาท่ี
เสนอ 90,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062120030 20/12/2018

630 ซ้ือตุ๊กตา จ านวน 3 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

58,261.50 58,261.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 58,261.50 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 58,261.50 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062120031 20/12/2018

631 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  9  รายการ 21,600.66 21,600.66 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส/ 
ราคาท่ีเสนอ 21,600.66  บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส/ ราคาท่ีเสนอ 21,600.66  
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7080062120032 21/12/2018

632 วัสดุการเกษตร  จ านวน 2 รายการ 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง นายสมใจ อ่อนสาย/ราคาท่ีเสนอ 
700 บาท

นายสมใจ อ่อนสาย/ราคาท่ีเสนอ 
700 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120077 21/12/2018

633 วัสดุการเกษตร(โซเดียมไบคาร์บอเนต) จ านวน 1 
รายการ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยืนยงค้าถัง/ ราคาท่ีเสนอ 4,800
 บาท

ร้านยืนยงค้าถัง/ ราคาท่ีเสนอ 
4,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120078 21/12/2018

634 วัสดุก่อสร้าง(แม่สี) จ านวน 1 รายการ 550.00 550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ราคาท่ีเสนอ 550
 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ราคาท่ีเสนอ 
550 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120080 21/12/2018

635 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 ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120082 21/12/2018

หนา้ 58



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

636 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน  2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120081 21/12/2018

637 วัสดุงานบ้าน(สปริงทะลวงท่อ) จ านวน 1 รายการ 129.00 129.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย (กทม) 
จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 129 บาท

บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย (กทม) 
จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 129 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120083 21/12/2018

638 วัสดุงานบ้าน จ านวน 2 รายการ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ 1,116 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ 1,116 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120079 21/12/2018

639 หนังสือพิมพ์(ประจ าเดือน มกราคม 2562) จ านวน 2 
รายการ

620.00 620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร /ราคาท่ีเสนอ360 บาท ร้านเกษากร /ราคาท่ีเสนอ360 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120085 24/12/2018

640 น้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับพนักงานรับ-ส่งหนังสือ
(ประจ าเดือน มกราคม 2562) จ านวน 1 รายการ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง / 
ราคาท่ีเสนอ 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง / 
ราคาท่ีเสนอ 400 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120084 24/12/2018

641 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120093 25/12/2018

642 วัสดุสุขภัณฑ์(ขอแขวน) จ านวน 1 รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ 900  บาท

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ 900  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120098 26/12/2018

643 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 6 รายการ 3,680.00 3,680.00 เฉพาะเจาะจง นายอ าพล เทียนเงิน , นายกฤษฎา 
สร้อยระย้า/ราคาท่ีเสนอ 3,680 บาท

นายอ าพล เทียนเงิน , นายกฤษฎา
 สร้อยระย้า/ราคาท่ีเสนอ 3,680 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120101 27/12/2018

644 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม
ความต้องการ ราคาเหมาะสมอยู่ใน
วงเงินงบประมาณ

PR7000062120102 28/12/2018

645 ซ้ือน้ ายาดับเพลิง 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันแสน ซัพพลาย จ ากัด บริษัท พันแสน ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120004 2/12/2561

หนา้ 59



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

646 ซ่อมเคร่ืองก าจัดความช้ืนในอากาศ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แองโกล เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แองโกล เซอร์วิส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062020039 11/2/2562

647 ซ่อมช่วงล่างรถทะเบียน กฉ 6483 15,087.00 15,087.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062010070 24/1/2562

648 ซ่อมรถทะเบียน กฉ 6483 8,250.00 8,250.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา มุทิตานนท์ นายปรีชา มุทิตานนท์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120009 2/12/2561

649 ซ่อมรถทะเบียน นค 2870 7,590.00 7,590.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา มุทิตานนท์ นายปรีชา มุทิตานนท์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120021 2/12/2561

650 ซ่อมรถทะเบียน นค 6733 20,100.00 20,100.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรจง จันทคุปต์ นายบรรจง จันทคุปต์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120023 14/12/2561

651 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 7 ชนิด 32,500.00 32,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120020 2/12/2561

652 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองฟอกเลือดไต
เทียม Fresenius

93,600.00 93,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120006 3/12/2561

653 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเทค 24 จ ากัด บริษัท วินเทค 24 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062110501 3/12/2561

654 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,494.90 6,494.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062110504 3/12/2561

655 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062110502 3/12/2561

หนา้ 60



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

656 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062110492 3/12/2561

657 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062110495 3/12/2561

658 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062110500 3/12/2561

659 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062110505 3/12/2561

660 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,754.00 23,754.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062110508 3/12/2561

661 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062110506 3/12/2561

662 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 28,100.00 28,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062110498 3/12/2561

663 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062110494 3/12/2561

664 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 33,600.00 33,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062110497 3/12/2561

665 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 46,900.00 46,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062110496 3/12/2561

หนา้ 61



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

666 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062110499 3/12/2561

667 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062110503 3/12/2561

668 ขออนุมัติค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2561

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120004 3/12/2561

669 ขออนุมัติค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือน 
ธันวาคม พ.ศ. 2561

99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120003 3/12/2561

670 ขออนุมัติค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะ
นอนหลับ Sleep Test แบบ PSG ประจ าเดือนธันวาคม
 2561

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120007 3/12/2561

671 ขออนุมัติจ้างเดินสายโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 6 จุด 8,600.00 8,600.00 ตกลงราคา นายภานุพงษ์ เรืองศรี นายภานุพงษ์ เรืองศรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120037 3/12/2561

672 ขออนุมัติซ้ือตู้สาขาโทรศัพท์ จ านวน 1 set 35,845.00 35,845.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเจเค ดิจิตอล 
เน็ตเวิร์ค

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอเจเค ดิจิตอล 
เน็ตเวิร์ค

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120001 3/12/2561

673 ขออนุมัติซ้ือสารเภสัชรังสีชนิด I-131 Capsule 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

99,800.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120029 3/12/2561

674 ขออนุมัติซ้ืออาหารปรุงส าเร็จส าหรับผู้ป่วยใน 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

103,696.00 103,696.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120008 3/12/2561

675 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 1 เคร่ือง 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120030 3/12/2561

หนา้ 62



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

676 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 3 เคร่ือง 23,820.00 23,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทร
นิกส์ จ ากัด

บริษัท เมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทร
นิกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120032 3/12/2561

677 ขออนุมัติซ้ือโต๊ะคร่อมเตียงสแตนเลส ขอบสแตนเลส 
จ านวน 4 ตัว

19,200.00 19,200.00 ตกลงราคา บริษัท เอส ที เพอร์เฟ็คช่ัน จ ากัด บริษัท เอส ที เพอร์เฟ็คช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120002 3/12/2561

679 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,318.52 4,318.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062110507 3/12/2561

680 ขอซ้ือ glove (ผ่าตัด) #6.5 จ านวน 20 กล่อง 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120044 4/12/2561

681 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ เปล่ียน
คอมเพรสเซอร์ล ไล่ระบบน้ ายาล, แว๊คคัมระบบน้ ายา, 
เติมน้ ายาใหม่ และรวมค่าแรง จ านวน 1 ชุด

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120015 6/12/2561

682 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 4 รายการ 60,200.00 60,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120050 4/12/2561

683 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120066 4/12/2561

684 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,050.00 6,050.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120057 4/12/2561

685 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,741.00 6,741.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จ ากัด บริษัท ไอโครเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120072 4/12/2561

686 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,412.00 12,412.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120056 4/12/2561

หนา้ 63



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

687 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120068 4/12/2561

688 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 16,750.00 16,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120058 4/12/2561

689 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120060 4/12/2561

690 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 18,200.00 18,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120071 4/12/2561

691 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20,930.00 20,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120064 4/12/2561

692 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120069 4/12/2561

693 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 24,600.00 24,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120059 4/12/2561

694 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120062 4/12/2561

695 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,495.00 30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120063 4/12/2561

696 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120061 4/12/2561

หนา้ 64



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

697 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 92,700.00 92,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120055 4/12/2561

698 ขอซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไกเนติค เอ็มเอ็มเอส เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ากัด

บริษัท ไกเนติค เอ็มเอ็มเอส เอ็น
เตอร์ไพรส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120009 4/12/2561

699 ขออนุมัติซ้ือ Elisio 190 HR จ านวน 12 ช้ิน 12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120077 4/12/2561

700 ขอเช่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062110509 4/12/2561

701 ซ้ือกระดาษเช็ดมือแบบยาว 72,000.72 72,000.72 ตกลงราคา บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120012 4/12/2561

702 ซ้ือผงหมึก Kyocera TK-1114 27,000.00 27,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120011 4/12/2561

703 ซ้ือผงหมึก LaserJet HP CE 278 A 91,800.00 91,800.00 ตกลงราคา บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120014 4/12/2561

704 ซ้ือผงหมึก LaserJet Hp CF283 XC 87,000.00 87,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120010 4/12/2561

705 ซ้ือยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) (AS) 
จ านวน 3000 ขวด

87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120051 4/12/2561

706 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9 ชนิด 37,220.00 37,220.00 ตกลงราคา อมรเลิศวิทย์ อมรเลิศวิทย์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120013 4/12/2561

หนา้ 65



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

707 ขอซ้ือ hdENOXaparin 4000 iu/0.4 ml (Clexane) 
จ านวน 50 กล่อง

20,009.00 20,009.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120052 4/12/2561

708 ขอซ้ือ Battery Lithum 9V. 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120088 6/12/2561

709 ขอซ้ือ Easy foam 10*10 Cm.5 mm จ านวน 10 
กล่อง

15,515.00 15,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120091 6/12/2561

710 ขอซ้ือ Stimuplex Ultra 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120086 6/12/2561

711 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 0.00 0/1/1900 0/1/1900

712 1.needle disposible #18g*1 1/2 จ านวน 150 กล่อง 0.00 0/1/1900 0/1/1900

713 2.needle disposible #21g*1 1/2 จ านวน 150 กล่อง 26,964.00 26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120090 6/12/2561

714 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 41,100.00 41,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120087 6/12/2561

715 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 24,080.00 24,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120084 6/12/2561

716 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 26,890.00 26,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซาโทนิค เมดดิคอล จ ากัด บริษัท ซาโทนิค เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120083 6/12/2561

717 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 31,350.00 31,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซาโทนิค เมดดิคอล จ ากัด บริษัท ซาโทนิค เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120082 6/12/2561

หนา้ 66



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

718 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120085 6/12/2561

719 ขอซ้ือ Elastic gauze 10 cm *4.5 mm (ผ้าพันแผล
แบบยืดได้ขนาด 4 น้ิว) จ านวน 300 โหล

50,076.00 50,076.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 4747 จ ากัด บริษัท 4747 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120099 7/12/2561

720 ขอซ้ือGlove(Sensiflex)#8.0 ไม่มีแป้ง จ านวน 40 
กล่อง

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120095 7/12/2561

721 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120097 7/12/2561

722 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 448,276.50 448,276.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120017 7/12/2561

723 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและ
สัญญาณชีพอัตโนมัติ จ านวน 3 เคร่ือง

300,000.00 300,000.00 ตกลงราคา บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120016 7/12/2561

724 ซ้ือยา CAPD 10(1.5%Low Cal) เหลือง 2000 ml 
จ านวน 252 ถุง

35,784.00 35,784.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120098 7/12/2561

725 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 
(เพ่ิมเติม)

999.82 999.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120094 7/12/2561

726 Skin Marker จ านวน 200 ช้ิน 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120100 11/12/2561

727 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120104 11/12/2561

หนา้ 67



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

728 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 76,800.00 76,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120102 11/12/2561

729 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 96,800.00 96,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120103 11/12/2561

730 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120114 11/12/2561

731 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ 9,700.00 9,700.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยอนันต์ ชลบุรี วิทยุ-
โทรทัศน์ จ ากัด

บริษัท ไทยอนันต์ ชลบุรี วิทยุ-
โทรทัศน์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120120 11/12/2561

732 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
ตุลาคม 2561

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100006 11/12/2561

733 ซ้ือยา Albumin 20% 50 ml (Albumin 20 TRCS) 
จ านวน 50 vial

51,400.00 51,400.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา 
สภากาชาดไทย

ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา 
สภากาชาดไทย

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120108 11/12/2561

734 ซ้ือยา Atazanavir 300 mg (Reyataz) จ านวน 15 ขวด 94,053.00 94,053.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120110 11/12/2561

735 ซ้ือยา CefAZolin 1 gm inj (Cefzolin) จ านวน 200 
กล่อง , ParaCETamol 325 mg tab (PARA325) 
จ านวน 10 ขวด

35,400.00 35,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120113 11/12/2561

736 ซ้ือยา Human igG 50 mg/1 mL (LIV GAMMA) 
จ านวน 10 vial

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120106 11/12/2561

737 ซ้ือยา Iron Sucrose inj 100 mg/5 ml (Femorum) 
จ านวน 100 กล่อง

71,500.00 71,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120105 11/12/2561

หนา้ 68



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

738 ซ้ือยา Lubricate Gel 4 gm (KY/SteriGel) จ านวน 
50 กล่อง

26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120115 11/12/2561

739 ซ้ือยา N.S.S 0.9% 2000 ml จ านวน 200 ถุง 12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120116 11/12/2561

740 ซ้ือยา Phosphate Na 45 ml sol (Swiff) จ านวน 50
 ขวด , Enalapril 20 mg (Anapril20) จ านวน 100 
กล่อง

44,500.00 44,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120118 11/12/2561

741 ซ้ือยา Senna 7.5 mg tab (Senokot) จ านวน 1000 
กล่อง

77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120117 11/12/2561

742 ซ้ือยา Tears1 Lac Oph 10 ml (HPMC 0.15% Pre) 
จ านวน 50 โหล , Chloramphenicol 1% Oph Oint 
5 gm จ านวน 360 หลอด

20,343.60 20,343.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120109 11/12/2561

743 ซ้ือยา Trospium 20 mg tab (Spasmo Lyt) จ านวน 
60 กล่อง

41,986.80 41,986.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120107 11/12/2561

744 ซ้ือยา Valproate 200 mg/1 ml 60 ml syr 
(Depakine) จ านวน 60 ขวด

8,089.20 8,089.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120112 11/12/2561

745 ซ้ือยา Water for injection 10 ml (SWI) จ านวน 
1000 amp

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120111 11/12/2561

746 ขออนุมัติซ้ืออาหารปรุงส าเร็จส าหรับผู้ป่วยใน 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120019 12/12/2561

747 จ้างตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ 280,000.00 280,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120122 12/12/2561

หนา้ 69



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

748 จ้างส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์กลุ่มรายการด้าน
เทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา ประจ าเดือนธันวาคม
 2561

320,000.00 320,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ 
จ ากัด

บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120020 12/12/2561

749 ซ้ือยา Alogliptin 25 mg tab (Nesina) จ านวน 100 
กล่อง

95,872.00 95,872.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120141 12/12/2561

750 ซ้ือยา D 5 S/2 1000 ml จ านวน 1000 ถุง 31,300.00 31,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120137 12/12/2561

751 ซ่อมรถยนต์ 6,550.00 6,550.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา มุทิตานนท์ นายปรีชา มุทิตานนท์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062100127 12/12/2561

752 ซ้ือยา Galantamine 16 mg (Reminyl) จ านวน 30 
กล่อง

97,391.40 97,391.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120134 12/12/2561

753 ซ้ือยา Hyaluronate Na 20 mg/2 ml inj (Hyalgan) 
จ านวน 40 ไซร้ิง

92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120143 12/12/2561

754 ซ้ือยา LoraZEpam 0.5 mg tab จ านวน 50 กล่อง 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120132 12/12/2561

755 ซ้ือยา Norgesic L(Para450+Orphe35) tab 
(TORRENT) จ านวน 300 กล่อง

67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120142 12/12/2561

756 ซ้ือยา Pneumococcal 13 var.conj inj 0.5 ml 
(Prevnar) จ านวน 20 dose

41,387.60 41,387.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120136 12/12/2561

757 ซ้ือยา PotassiumCl Elixir 6.67 mEq/5 ml 60 ml 
(Potas elixir) จ านวน 500 ขวด , Dexamethasone 
0.5 mg tab จ านวน 1 ขวด

7,609.84 7,609.84 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120144 12/12/2561

หนา้ 70



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

758 ซ้ือยา Furosemide 40 mg tab (Furide) จ านวน 50
 ขวด

7,008.50 7,008.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120133 12/12/2561

759 ซ้ือยา Analgesic cream 30 gm (Flanil) จ านวน 
2000 หลอด

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120149 13/12/2561

760 ซ้ือยา Water (sterile) 450 ml (Hydrox Prefilled 
Humidifier) จ านวน 500 ชุด

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120162 13/12/2561

761 ซ้ือยา Budesonide 0.5 mg/2 ml (Pulmicort 
Respule) จ านวน 60 กล่อง

39,868.20 39,868.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120147 13/12/2561

762 ซ้ือยา Carvedilol 12.5 mg (Caraten) จ านวน 200 
กล่อง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120157 13/12/2561

763 ซ้ือยา D 5 S/4 500 ml จ านวน 200 ถุง , Cc 
Medroxyprogesterone 150 mg/3 ml (DEPO) 
จ านวน 300 vial

8,250.00 8,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120150 13/12/2561

764 ซ้ือยา DTPa+IPV+HIB+HB (Hexaxim) จ านวน 50 
vial

69,015.00 69,015.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120154 13/12/2561

765 ซ้ือยา Deferiprone 500 mg (GPO L One) จ านวน 
100 ขวด

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120151 13/12/2561

766 ซ้ือยา Desmopressin 0.1 mg tab (Minirin) จ านวน 
50 ขวด

94,374.00 94,374.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120153 13/12/2561

767 ซ้ือยา Dexlansoprazole 60 mg cap (Dexilant) 
จ านวน 60 กล่อง

97,840.80 97,840.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120146 13/12/2561

หนา้ 71



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

768 ซ้ือยา Esmolol 100 mg/10 ml inj (Esbloc) จ านวน
 10 กล่อง

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120145 13/12/2561

769 ซ้ือยา Furosemide 250 mg/25 ml inj (Furetic-S) 
จ านวน 100 amp , Sulperazon 1.5 gm 
(CPZ1+SBT 0.5) (Sulcef) จ านวน 100 vial

14,766.00 14,766.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120164 13/12/2561

770 ซ้ือยา Glycopyrronium Br 50 mcg breezhaler 
(Seebri) จ านวน 50 กล่อง

44,298.00 44,298.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120156 13/12/2561

771 ซ้ือยา HPV vac Quadrivalent 0.5 ml (Gardasil) 
จ านวน 30 dose

65,002.50 65,002.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120155 13/12/2561

772 ซ้ือยา Phospholipids 300 mg cap (Essential 
Forte) จ านวน 100 กล่อง

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120161 13/12/2561

773 ซ้ือยา Testosterone 50 mg/5 gm gel (Androgel) 
จ านวน 50 กล่อง

92,234.00 92,234.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120148 13/12/2561

774 ซ้ือยา Triamcinolone Cream 0.1% 5 gm (GPO) 
จ านวน 1000 หลอด , Furosemide 20 mg/2 ml inj
 จ านวน 1000 amp

13,350.00 13,350.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120159 13/12/2561

775 ซ้ือยา Venlafaxin 75 mg cap (Valosine SR) จ านวน
 100 กล่อง , Peppermint oil 187 mg cap 
(Colpermin) จ านวน 50 box

98,535.00 98,535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120160 13/12/2561

776 ซ้ือยา Vitamin D3 0.25 mcg cap (Calcit SG) 
จ านวน 300 box

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120163 13/12/2561

หนา้ 72



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

777 ซ้ือยา Bromhexine 4 mg/5 ml syr 60 ml 
(Mucocin) จ านวน 700 ขวด , Dexamethasone 4 
mg tab (Dexafour) จ านวน 2 กล่อง , FluOXEtine 
20 mg จ านวน 100 กล่อง

15,536.40 15,536.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120158 13/12/2561

778 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์ปอเรช่ัน
 จ ากัด

บริษัท ไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120195 14/12/2561

779 ซ้ือยา Tetanus IG 250 iu/1 mu inj (Tetagam P) 
จ านวน 20 vial

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120177 14/12/2561

780 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 7,225.00 7,225.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์ปอเรช่ัน
 จ ากัด

บริษัท ไดรว์ เด็นท่ัล อินคอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120196 14/12/2561

781 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120178 14/12/2561

782 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 84,958.00 84,958.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120180 14/12/2561

783 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 84,958.00 84,958.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120181 14/12/2561

784 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 94,127.00 94,127.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120176 14/12/2561

785 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,601.64 3,601.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท อะควาสตาร์ จ ากัด บริษัท อะควาสตาร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120194 14/12/2561

หนา้ 73



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

786 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120191 14/12/2561

787 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120182 14/12/2561

788 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120183 14/12/2561

789 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 26,828.00 26,828.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซาโทนิค เมดดิคอล จ ากัด บริษัท ซาโทนิค เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120184 14/12/2561

790 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 61,204.00 61,204.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120185 14/12/2561

791 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 62,500.00 62,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120188 14/12/2561

792 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 62,500.00 62,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120189 14/12/2561

793 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 63,558.00 63,558.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120193 14/12/2561

794 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 65,200.00 65,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120192 14/12/2561

795 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีแอนด์บี เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120187 14/12/2561

หนา้ 74



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

796 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 92,610.00 92,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120190 14/12/2561

797 ขออนุมัติซ้ือขวดนม ทรงกลม ขนาด 4 ออน จ านวน 
200 ขวด

28,000.00 28,000.00 ตกลงราคา อมรเลิศวิทย์ อมรเลิศวิทย์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120022 14/12/2561

798 ซ้ือยา CAPD 2 (1.5% Low Cal) เหลือง 5000 ml 
จ านวน 112 ถุง

88,592.00 88,592.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120179 14/12/2561

799 ซ้ือยา Potassium NaHCi 280 gm pwd (Uralyt U) 
จ านวน 60 กระป๋อง

33,255.60 33,255.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120166 14/12/2561

800 ซ้ือยา Sodium  hypochlorite 5 gm (Virkon) 
จ านวน 5 กล่อง

9,501.60 9,501.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท โอเร็กซ์ เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120168 14/12/2561

801 ซ้ือยา Sodium chloride 15% 100 ml (U Enema) 
2000 ขวด

38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนีซัน จ ากัด บริษัท ยูนีซัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120167 14/12/2561

802 ซ้ือยา Tenofovir300+Emtricitabine 200 tab 
(TENO-EM) จ านวน 150 ขวด

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120165 14/12/2561

803 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,730.00 3,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด บริษัท วี อาร์ พี เด้นท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120197 14/12/2561

804 ขอซ้ือ Three Way Stopcock (RType) จ านวน 50 
กล่อง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120201 17/12/2561

805 ขอซ้ือ วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 72,760.00 72,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120203 17/12/2561

หนา้ 75



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

806 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 3 รายการ 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120200 17/12/2561

807 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 3 รายการ 23,775.40 23,775.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120199 17/12/2561

808 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 12 
รายการ

58,100.00 58,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120204 17/12/2561

809 ขอซ้ือ Urotomy bag 19-45 mm (Active life 1 pc) 
(024820) จ านวน 200 ชุด

27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120205 18/12/2561

810 ขอซ้ือซองบรรจุเวชภัณฑ์ 4 ชนิด 13,700.00 13,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120027 18/12/2561

811 จ้างบ ารุงรักษาชุดโปรแกรมส่องกล้องเอ็นโดสมาร์ท ปี 
2562

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไกเนติค เอ็มเอ็มเอส เอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ากัด

บริษัท ไกเนติค เอ็มเอ็มเอส เอ็น
เตอร์ไพรส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120026 18/12/2561

812 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2 รายการ 8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120212 18/12/2561

813 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 ชนิด 4,558.20 4,558.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120210 18/12/2561

814 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 17,400.00 17,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120249 19/12/2561

815 ซ่อมเคร่ืองขยายเสียง 2 เคร่ือง 2,050.00 2,050.00 เฉพาะเจาะจง ธนาดล ธนาดล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062110306 19/12/2561

หนา้ 76



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

816 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120239 19/12/2561

817 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์
 จ ากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพ
พลายส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120240 19/12/2561

818 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,626.00 12,626.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120244 19/12/2561

819 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120243 19/12/2561

820 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120248 19/12/2561

821 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 20,808.00 20,808.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท โคติส เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120246 19/12/2561

822 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์
 จ ากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพ
พลายส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120241 19/12/2561

823 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120242 19/12/2561

824 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120237 19/12/2561

825 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 50,700.00 50,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120235 19/12/2561

หนา้ 77



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

826 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 51,858.00 51,858.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120231 19/12/2561

827 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 63,149.00 63,149.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120232 19/12/2561

828 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 63,149.00 63,149.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120233 19/12/2561

829 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120234 19/12/2561

830 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 96,400.00 96,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120236 19/12/2561

831 ขอซุ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120247 19/12/2561

832 ขออนุมัติค่าบริการบ ารุงรักษาระบบการจัดเก็บภาพ
ทางการแพทย์ แบบรวมอะไหล่

749,000.00 749,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120036 19/12/2561

833 จ้างเหมาบริการก าจัดปลวก แมลงสาบ แมลงหว่ี 
แมลงวัน และหนู

130,000.00 130,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส (2009) 
จ ากัด

บริษัท ริช อินเตอร์ เซอร์วิส 
(2009) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120035 19/12/2561

834 ซ้ือน้ ายาปรับผ้านุ่ม 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120226 19/12/2561

835 ซ้ือยา CAPD 10 (1.5% Low Cal) เหลือง 2000 ml 
จ านวน 200 ถุง

28,400.00 28,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120230 19/12/2561

หนา้ 78



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

836 ซ้ือยา Cefditoren 200 mg tab (Meiact200) จ านวน
 80 กล่อง

94,331.20 94,331.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120220 19/12/2561

837 ซ้ือยา Denosumab 60 mg inj (Prolia)ฉร จ านวน 40
 vial (1 vial/1 Syring)

438,314.80 438,314.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120032 19/12/2561

838 ซ้ือยา Liraglutide 6 mg/ml inj 3 ml (Victoza) 
จ านวน 100 กล่อง

481,500.00 481,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120031 19/12/2561

839 ซ้ือยา Manidipine 20 mg tab (Madiplot) จ านวน 
1,500 กล่อง

447,795.00 447,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120034 19/12/2561

840 ซ้ือยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) (AS) 
จ านวน 3000 ขวด

87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120217 19/12/2561

841 ซ้ือยา Pravastatin 40 mg tab (Mevalotin) จ านวน 
400 กล่อง

398,040.00 398,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120033 19/12/2561

842 ซ้ือยา Rabies IG 300 iu/2 ml inj (HRIG/Kam Rab) 
จ านวน 200 vial (1 vial/1 กล่อง)

462,000.00 462,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120030 19/12/2561

843 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120245 19/12/2561

844 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 67,410.00 67,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120268 20/12/2561

845 ซ้ือยา จ านวน 4 รายการตามเอกสารแนบ 74,750.00 74,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120261 20/12/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

846 ขออนุมัติซ้ือAirFit N20 Classic Size L จ านวน 1 ชุด 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ ากัด บริษัท เซนต์เมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120250 20/12/2561

847 ขออนุมัติซ้ือVascular closure device 5F จ านวน 3 
ช้ิน

20,544.00 20,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120254 20/12/2561

848 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 3 ชนิด 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120255 20/12/2561

849 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 2 
ชนิด

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วินเทค 24 จ ากัด บริษัท วินเทค 24 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120253 20/12/2561

850 ค่าบริการจีพีเอสติดตามรถพยาบาล 14,552.00 14,552.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โทเทิล ดิจิตอล จ ากัด บริษัท โทเทิล ดิจิตอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120042 20/12/2561

851 ซ้ือยา Epoetin alfa 10,000 iu (Hemax) จ านวน 200
 suringe (1 vial/box)

190,000.00 190,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120037 20/12/2561

852 ซ้ือยา Filgrastim 300 mcg inj (Neutromax) จ านวน
 50 amp

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120257 20/12/2561

853 ซ้ือยา Memantine HCl 10 mg tab (Memo 10) 
จ านวน 200 กล่อง

88,010.00 88,010.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120259 20/12/2561

854 ซ้ือยา Meropenam 1 gm inj (Mapenem) จ านวน 
500 vial , Ondansetron 4 mg/2 ml inj (Onsia) 
จ านวน 100 กล่อง

71,155.00 71,155.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120258 20/12/2561

855 ซ้ือยา Nortriptyline 10 mg tab (ORTRIP 10) 
จ านวน 10 กล่อง , Imipramine 25 mg (CELAMINE)
 จ านวน 3 ขวด

6,653.00 6,653.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120260 20/12/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

856 ซ้ือยา Rabies vac 2.5 iu/0.5 ml 1 vial inj 
(Speeda)  จ านวน 200 กล่อง

260,000.00 260,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120041 20/12/2561

857 ซ้ือยา dT vaccine 0.5 ml (Bio Td) จ านวน 200 box 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด บริษัท ไบโอวาลิส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120264 20/12/2561

858 ขอซ้ือแก๊สหุงต้ม 91,500.00 91,500.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส บางแสนแก๊ส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120038 20/12/2561

859 ซ้ือยา Ertapenam 1 gm (Invanz) จ านวน 200 vial 
(1 vial/1กล่อง)

187,036.00 187,036.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120044 21/12/2561

860 ซ้ือเคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120043 21/12/2561

861 ซ้ือยา Latanoprost 0.005 mg/mL 2.5 mL 
(Lanotan) จ านวน 100 กล่อง

9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120273 21/12/2561

862 ซ้ือเคร่ืองติดตามการท างานของหัวใจทารกในครรภ์
และการหดรัดตัวของมดลูก

455,000.00 455,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120045 21/12/2561

863 ซ้ือยา IINSulin Aspart30/PTM70u/ml 3ml 
(NovoMix30 PF) จ านวน 100 กล่อง

88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120272 21/12/2561

864 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 49,221.50 49,221.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120284 24/12/2561

865 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 11 รายการ 60,136.14 60,136.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120056 24/12/2561

หนา้ 81



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

866 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 58,350.00 58,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120297 24/12/2561

867 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 65,200.00 65,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120292 24/12/2561

868 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120296 24/12/2561

869 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 74,280.00 74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120277 24/12/2561

870 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 74,280.00 74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120278 24/12/2561

871 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 74,280.00 74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120279 24/12/2561

872 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 74,280.00 74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120280 24/12/2561

873 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 74,280.00 74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120281 24/12/2561

874 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 74,280.00 74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120287 24/12/2561

875 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 74,280.00 74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120288 24/12/2561

หนา้ 82



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

876 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 74,280.00 74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120289 24/12/2561

877 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 74,280.00 74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120291 24/12/2561

878 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 84,102.00 84,102.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120282 24/12/2561

879 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและก าจัดมูลฝอยติด
เช้ือประจ าเดือนธันวาคม 2561

68,350.00 68,350.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล เฮลท์
แคร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล 
เฮลท์แคร์

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120068 25/12/2561

880 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 2 
รายการ

42,840.00 42,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120316 24/12/2561

881 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

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120057 24/12/2561

882 ซ้ือยา Azilsartan medoxomil 40 mg tablet 
(Edarbi) จ านวน 500 กล่อง

244,495.00 244,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120063 24/12/2561

883 ซ้ือยา Celecoxib 200 mg capsule (Celebrex) 
จ านวน 100 กล่อง

169,060.00 169,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120054 24/12/2561

884 ซ้ือยา Diacerein 50 mg capsule (Artrodar) จ านวน
 650 กล่อง

494,500.50 494,500.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120048 24/12/2561

885 ซ้ือยา Dutasteride 0.5 mg capsule (Avodart) 420
 กล่อง

488,947.20 488,947.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120053 24/12/2561

หนา้ 83



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

886 ซ้ือยา Epoetin beta 5,000 iu/0.3 ml solution for 
injection (0.3 ml/pre-filled syringe) (Recormon)
 จ านวน 55 กล่อง

467,151.30 467,151.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120061 24/12/2561

887 ซ้ือยา Etoricoxib 60 mg tablet (Arcoxia) จ านวน 
300 กล่อง

213,465.00 213,465.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120055 24/12/2561

888 ซ้ือยา Glucosamine sulfate 1,500 mg oral 
powder (Viatril s) จ านวน 400 กล่อง

441,696.00 441,696.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120059 24/12/2561

889 ซ้ือยา Iodixanol 320 mgl/1 ml solution for 
injection (50 ml) จ านวน 20 กล่อง

310,300.00 310,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120051 24/12/2561

890 ซ้ือยา Lansoprazole 30 mg Orodispersible tablet
 (Prevacid FDT) จ านวน 400 กล่อง

419,868.00 419,868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120060 24/12/2561

891 ซ้ือยา Leuprorelin acetrate 11.25 mg powder 
and solvent for prolonged-release suspension 
for injection (1 prefilled-sylinge/กล่อง) 
(Enantone) จ านวน 20 กล่อง (vial/กล่อง)

147,660.00 147,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120049 24/12/2561

892 ซ้ือยา Lopinavir 100 mg + ritonavir 25 mg 
film-coated tablet (Aluvia) จ านวน 150 กล่อง (1 
ขวด/1 กล่อง)

224,700.00 224,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120050 24/12/2561

893 ซ้ือยา Melphalan 2 mg tab (Alkeran) จ านวน 10 
ขวด

21,132.50 21,132.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120285 24/12/2561

894 ซ้ือยา Metformin hydrochloride 500 
mg+Sitagliptin 50 mg film-coated tablet 
(Janumet) จ านวน 150 กล่อง

160,179.00 160,179.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120047 24/12/2561

หนา้ 84



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

895 ซ้ือยา Mirabegron 50 mg prolonged-release 
tablet (Betmiga) จ านวน 340 กล่อง

491,130.00 491,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120052 24/12/2561

896 ซ้ือยา Paracetamol 325 mg + Tramadol 37.5 mg
 film-coated tablet (Ultracet) จ านวน 1,000 กล่อง

406,600.00 406,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120064 24/12/2561

897 ซ้ือยา Pentoxiphylline 400 mg tab (Cerator) 
จ านวน 200 กล่อง

64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120305 24/12/2561

898 ซ้ือยา Piperacillin4+Tazobactam0.5g inj 
(Tazocin) จ านวน 35 กล่อง

44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120283 24/12/2561

899 ซ้ือยา Pregabalin 25 mg capsule (Lyrica) จ านวน 
600 กล่อง

355,668.00 355,668.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120046 24/12/2561

900 ซ้ือยา Rosuvastatin film-coated 10 mg tablet 
(Vivacor) จ านวน 400 กล่อง

182,756.00 182,756.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120058 24/12/2561

901 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 52,280.00 52,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120286 24/12/2561

902 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 97,094.00 97,094.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120321 25/12/2561

903 ขออนุมัติซ้ือProgreat Micro Catheter 2.7x130cm 
จ านวน 5 ช้ิน

74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120330 25/12/2561

904 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ส าหรับ
ผ่าตัดศัลยกรรม จ านวน 13 รายการ

174,129.00 174,129.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120067 25/12/2561

หนา้ 85



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

905 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณแบบ 
Access Switch  48 พอร์ต จ านวน 2 ตัว

96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120070 25/12/2561

906 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120329 25/12/2561

907 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 2 เคร่ือง 10,800.00 10,800.00 ตกลงราคา ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120069 25/12/2561

908 ถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโรงพยาบาล รายการดังแนบ 30,910.00 30,910.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120066 25/12/2561

909 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
มกราคม 2562

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
 กรมแพทย์ทหารเรือ

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ กรมแพทย์ทหารเรือ

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120322 25/12/2561

910 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
มกราคม 2562

50,170.00 50,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
 จ ากัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิส
เท็มส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120072 26/12/2561

911 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
มกราคม 2562

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120071 26/12/2561

912 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
มกราคม 2562

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120324 25/12/2561

913 ซ้ือยา Vildagliptin 50 mg+ Metformin HCl 1,000
 mg film-coated tablet (Galvusmet) จ านวน 400
 กล่อง

464,808.00 464,808.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120065 25/12/2561

914 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 2 รายการ 40,125.00 40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120317 25/12/2561

หนา้ 86



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

915 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
มกราคม 2562

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 ชลบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 
ชลบุรี

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120323 25/12/2561

916 ขอซ้ือ Dressing Polyurethanefoam 12'' * 12'' 
จ านวน 20 ช้ิน

11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซลกิ ไทย จ ากัด บริษัท เซลกิ ไทย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120359 26/12/2561

917 สารเภสัชรังสีชนิด I-131 Capsule ประจ าเดือน
มกราคม 2562

99,800.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120365 26/12/2561

918 ขอซ้ือ Triple lumen infusion catheter 7Fr*20Cm
 จ านวน 20 ชุด

33,800.00 33,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120333 26/12/2561

919 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์จ านวน 2 รายการ 37,460.00 37,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120335 26/12/2561

920 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์จ านวน 4 รายการ 58,400.00 58,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120334 26/12/2561

921 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120344 26/12/2561

922 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 22,684.00 22,684.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120360 26/12/2561

923 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120355 26/12/2561

924 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120337 26/12/2561

หนา้ 87



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

925 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 4 รายการ 33,769.20 33,769.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120356 26/12/2561

926 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 5 รายการ 57,296.36 57,296.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120358 26/12/2561

927 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120346 26/12/2561

928 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120347 26/12/2561

929 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,128.00 11,128.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120345 26/12/2561

930 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120349 26/12/2561

931 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120343 26/12/2561

932 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทค 
จ ากัด

บริษัท ไอ บอด้ี บาลานซ์ เมดดิเทค
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120342 26/12/2561

933 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,440.00 23,440.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพพลาย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปรเสิร์ทซัพ
พลาย

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120348 26/12/2561

934 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30,935.00 30,935.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120341 26/12/2561

หนา้ 88



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

935 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิป
เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120339 26/12/2561

936 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120350 26/12/2561

937 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 66,200.00 66,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120340 26/12/2561

938 ค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือนมกราคม 2562 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120075 27/12/2561

939 ค่าตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือนมกราคม 2562 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120074 27/12/2561

940 ค่าตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือนมกราคม 2562 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120076 27/12/2561

941 ค่าบริการสลายน่ิว จ านวน 2 ราย 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120078 27/12/2561

942 ซ้ือยา Acetar 1000 ml (A.N.B) จ านวน 400 ถุง , 
N.S.S 0.9% 500 ml จ านวน 500 ถุง

31,100.00 31,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120353 26/12/2561

943 ซ้ือยา Alteplase (rt-PA) 2 mg/vial injection 
จ านวน 8 vial

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศิริราช คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120357 26/12/2561

944 ซ้ือยา Levofloxacin $250 mg/50 ml inj (CRAvit) 
จ านวน 300 vial , Tranexamic 250 mg/5 ml inj 
(TranSAmin) จ านวน 10 กล่อง

70,620.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120354 26/12/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

945 ซ้ือยา N.S.S 0.9% 100 ml จ านวน 5000 ถุง 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120352 26/12/2561

946 ขอซ้ือ Spinal Needle #27GA*3.50 in จ านวน 20 
กล่อง

47,080.00 47,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120338 26/12/2561

947 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 6,741.00 6,741.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120399 27/12/2561

949 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอ
รีส์ จ ากัด

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอรา
ทอรีส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120382 27/12/2561

950 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 25,800.00 25,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120403 27/12/2561

951 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 31,297.50 31,297.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120388 27/12/2561

952 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120378 27/12/2561

953 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120384 27/12/2561

954 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120391 27/12/2561

955 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120376 27/12/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

956 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 56,817.00 56,817.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120375 27/12/2561

957 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 60,348.00 60,348.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120380 27/12/2561

958 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 64,996.30 64,996.30 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120377 27/12/2561

959 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 77,040.00 77,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120385 27/12/2561

960 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 80,250.00 80,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120386 27/12/2561

961 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120398 27/12/2561

962 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 90,907.20 90,907.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120383 27/12/2561

963 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120390 27/12/2561

964 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120400 27/12/2561

965 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 95,600.00 95,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120381 27/12/2561

หนา้ 91



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

966 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120387 27/12/2561

967 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120396 27/12/2561

968 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 99,124.80 99,124.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120389 27/12/2561

969 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120374 27/12/2561

970 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 13,417.80 13,417.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120372 27/12/2561

971 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 4 รายการ 57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120373 27/12/2561

972 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองฟอกเลือดไต
เทียม Fresenius รุ่น 5008 No.HDF2 หมายเลข
อนุกรม 9VEAF199

9,720.00 9,720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เนฟโฟรแคร์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120413 27/12/2561

973 ขออนุมัติค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะ
นอนหลับ Sleep Test แบบ PSG ประจ าเดือนมกราคม
 2562

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120077 27/12/2561

974 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 2 
รายการ

8,025.00 8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120401 27/12/2561

975 ขออนุมัติซ้ืออาหารปรุงส าเร็จส าหรับผู้ป่วยใน 
ประจ าเดือนมกราคม 2562

500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120073 27/12/2561

หนา้ 92



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

976 ขอซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PR8000062120394 27/12/2561

977 จ้างบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120081 28/12/2561

978 บ ารุงรักษาเคร่ืองอบแก๊ส 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120082 28/12/2561

979 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120079 28/12/2561

980 ซ้ือน้ ายาซักผ้า 2 ชนิด 16,585.00 16,585.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  จ ากัด บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ

PO8000062120080 28/12/2561

981 ขออนุมัติจัดจ้าง เปล่ียนหม้อแปลง 115V/24V, 18V 
ส าหรับชุดวิเคราะห์องค์ประกอบของโลหะ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 6630-014-0003-1/39 (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)

15,515.00 15,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีซิช่ัน อิควิปเมนต์ จ ากัด บริษัท พรีซิช่ัน อิควิปเมนต์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062120001 3/12/2561

982 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงานดังเอกสารแนบ 32,258.00 32,258.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062120003 4/12/2561

983 ขออนุมัติจัดซ้ือ สายลมยูรีเทน 5*8 mm'''' (สีไใส) ,สาย
ลมยูรีเทน 6.5*10 mm'''' (สีไใส)

3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120009 4/12/2561

984 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ และซ่อมเคร่ือง
ตัดคอนกรีต

4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120010 4/12/2561

985 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองทดสอบ ชุดทดสอบ
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ 1 เคร่ือง

14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทส แมททีเรียล จ ากัด บริษัท เทส แมททีเรียล จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062120002 4/12/2561

986 ขออนุมัติเบิกจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานต าแหน่ง
วิศวกรผู้ช่วย ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง 
นนทบุรี

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุธีรัตน์ เอมอ่ิม นายสุธีรัตน์ เอมอ่ิม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120018 6/12/2561

หนา้ 93



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

987 ขออนุมัติเบิกจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานต าแหน่ง
วิศวกรผู้ช่วย ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง 
นนทบุรี

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุธีรัตน์ เอมอ่ิม นายสุธีรัตน์ เอมอ่ิม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120025 6/12/2561

988 ขออนุมัติเบิกจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานต าแหน่ง
วิศวกรผู้ช่วย ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร์ ปัทมาวิไล นายวัชรินทร์ ปัทมาวิไล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120019 6/12/2561

989 ขออนุมัติเบิกจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานต าแหน่ง
วิศวกรผู้ช่วย ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร์ ปัทมาวิไล นายวัชรินทร์ ปัทมาวิไล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120026 6/12/2561

990 ขออนุมัติเบิกจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานต าแหน่ง
วิศวกรผู้ช่วย ณ โรงเรียนสาธิต พิบูลบ าเพ็ญ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรภาส ทิสารัมย์ นายพีรภาส ทิสารัมย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120020 6/12/2561

991 ขออนุมัติเบิกจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานต าแหน่ง
วิศวกรผู้ช่วย ณ โรงเรียนสาธิต พิบูลบ าเพ็ญ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรภาส ทิสารัมย์ นายพีรภาส ทิสารัมย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120027 6/12/2561

992 ขออนุมัติเบิกจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานต าแหน่ง
วิศวกรผู้ช่วย ณ โรงเรียนชิตใจช่ืน

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กิตติมา สุวรรณภา น.ส. กิตติมา สุวรรณภา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120029 6/12/2561

993 ขออนุมัติเบิกจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานต าแหน่ง
วิศวกรผู้ช่วย ณ โรงเรียนชิตใจช่ืน

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กิตติมา สุวรรณภา น.ส. กิตติมา สุวรรณภา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120023 6/12/2561

994 ขออนุมัติเบิกจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานต าแหน่ง
วิศวกรผู้ช่วย ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปิยพล หาญสงคราม นายปิยพล หาญสงคราม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120030 6/12/2561

995 ขออนุมัติเบิกจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานต าแหน่ง
วิศวกรผู้ช่วย ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปิยพล หาญสงคราม นายปิยพล หาญสงคราม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120024 6/12/2561

996 ขออนุมัติเบิกจ้างจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
ต าแหน่งวิศวกรผู้ช่วย ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย สรวิศ ดีพร้อม นาย สรวิศ ดีพร้อม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120022 6/12/2561

997 ขออนุมัติเบิกจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานต าแหน่ง
วิศวกรผู้ช่วย ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. หน่ึงนภา ฉิมไทย น.ส. หน่ึงนภา ฉิมไทย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120021 6/12/2561

998 ขออนุมัติเบิกจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานต าแหน่ง
วิศวกรผู้ช่วย ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. หน่ึงนภา ฉิมไทย น.ส. หน่ึงนภา ฉิมไทย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120028 6/12/2561

หนา้ 94



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

999 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายช่ือคณบดีและป้ายช่ือคณะ
ผู้บริหาร จ านวน 7 ช้ิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

13,850.00 13,850.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062120004 7/12/2561

1000 ขออนุมัติจัดซ้ือ Flat bar, Steel plate, Round bar 
จ านวน 5 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

19,195.80 19,195.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็น.ดี.สตีล จ ากัด บริษัท ชลบุรี เอ็น.ดี.สตีล จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062120005 7/12/2561

1001 ขออนุมัติจัดซ้ือสารเคมี Vulcan XC 72R จ านวน 1 
รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอริซอน เอ็นเนอร์ย่ี ครีเอช่ัน
 จ ากัด

บริษัท ฮอริซอน เอ็นเนอร์ย่ี ครี
เอช่ัน จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062120006 11/12/2561

1002 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมหม้อแปลง (ดังเอกสารแนบ) 15,515.00 15,515.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีซิช่ัน อิควิปเมนต์ จ ากัด บริษัท พรีซิช่ัน อิควิปเมนต์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062120007 11/12/2561

1003 ขออนุมัติจัดจ้างท ากุญแจ จ านวน 6 ดอก คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ ปันดี นายสมศักด์ิ ปันดี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120058 11/12/2561

1004 ขออนุมัติจัดจ้างค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ1คัน รับกลับ12
มค62รายละเอียดดังเอกสารแนบ ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าวบริการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าวบริการ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120067 12/12/2561

1005 ขออนุมัติจัดจ้างค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศ1คัน ไปส่ง6มค
62 รายละเอียดดังเอกสารแนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าวบริการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าวบริการ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120066 12/12/2561

1006 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย 43,500.00 43,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปร ไซเบอร์ เรโซลูช่ัน จ ากัด บริษัท โปร ไซเบอร์ เรโซลูช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062120008 12/12/2561

1007 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 
เคร่ือง

1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120068 12/12/2561

1008 ขออนุมัติจัดซ้ือ BATTERY 12V. 7.5AH. “NUBOS” 
จ านวน 1 รายการ

7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิธิเกษม เทเลคอม จ ากัด บริษัท นิธิเกษม เทเลคอม จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120072 12/12/2561

1009 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองช่ังงานสอบเทียบทศนิยม 5 
ต าแหน่ง

406,600.00 406,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062120010 13/12/2561

1010 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด
ต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
24,000 บีทียู พร้อมท่อน้ ายาเกินมาตรฐาน

36,252.00 36,252.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062120011 13/12/2561

หนา้ 95



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1011 ขออนุมัติจัดจ้างจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
ต าแหน่งวิศวกรผู้ช่วย ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอ
วัง นนทบุรี

180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุธีรัตน์ เอมอ่ิม นายสุธีรัตน์ เอมอ่ิม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062120012 13/12/2561

1012 ค่าถ่ายเอกสาร 2,082.02 2,082.02 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120087 13/12/2561

1013 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 14 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

16,587.00 16,587.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค ร้าน กฤษณ์อีเลคทริค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062120009 13/12/2561

1014 ขออนุมัติจัดจ้างจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
ต าแหน่งวิศวกรผู้ช่วย ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ 2

180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. หน่ึงนภา ฉิมไทย น.ส. หน่ึงนภา ฉิมไทย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062120015 14/12/2561

1015 ขออนุมัติจัดจ้างท าโบชัวประชาสัมพันธ์หลักสูตร จ านวน
 500 ใบและ แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 6 หลักสูตร จ านวน 1200 ใบ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

19,400.00 19,400.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062120018 14/12/2561

1016 ขออนุมัติจัดจ้างจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
ต าแหน่งวิศวกรผู้ช่วย ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปิยพล หาญสงคราม นายปิยพล หาญสงคราม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062120017 14/12/2561

1017 ขออนุมัติจัดจ้างจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
ต าแหน่งวิศวกรผู้ช่วย ณ โรงเรียนชิตใจช่ืน

180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. กิตติมา สุวรรณภา น.ส. กิตติมา สุวรรณภา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062120016 14/12/2561

1018 ขออนุมัติจัดจ้างจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
ต าแหน่งวิศวกรผู้ช่วย ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ

180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวัชรินทร์ ปัทมาวิไล นายวัชรินทร์ ปัทมาวิไล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062120013 14/12/2561

1019 ขออนุมัติจัดจ้างจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
ต าแหน่งวิศวกรผู้ช่วย ณ โรงเรียนสาธิต พิบูลบ าเพ็ญ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรภาส ทิสารัมย์ นายพีรภาส ทิสารัมย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062120014 14/12/2561

1020 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุใน Lab 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น ไฮเทค
 เคมีคอล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น 
ไฮเทค เคมีคอล

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120112 17/12/2561

1021 ขออนุมัติจัดจ้าง เปล่ียนกระจกสีชาด า หนา 5 มม. 
จ านวน 1 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนกระจก ร้านบางแสนกระจก เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120104 17/12/2561

หนา้ 96



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1022 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถตู้เดินทางไปกลับ ม.บูรพา-จ.
นครราชสีมา ในวันท่ี 21-22 ธันวาคม 2561 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120102 17/12/2561

1023 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ 4,251.44 4,251.44 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120105 17/12/2561

1024 ขออนุมัติจัดซ้ือชุดสังฆทาน จ านวน 9 ชุด คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120103 17/12/2561

1025 ขออนุมัติจัดซ้ือ ลวดเช่ือม, แคมป์สายกาว, สายน้ าหล่อ
เย็น, หน้ากากเช่ือม, กระจกใส, ถุงมือเช่ือม ฯลฯ 
จ านวน 42 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

65,885.25 65,885.25 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย์ ซีซีพาณิชย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062120019 17/12/2561

1026 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการจัดอาหารไหว้ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ
(โต๊ะจีน) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,950.00 2,950.00 เฉพาะเจาะจง ไต้ฮ้ี ภัตตาคาร ไต้ฮ้ี ภัตตาคาร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120113 17/12/2561

1027 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ ผลไม้ หัวหมู เป็ด ไก่ และอ่ืนๆ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านส้มร่มเย็นหน้า ร.5 ร้านบุปผชาติ
หน้าศาล

ร้านส้มร่มเย็นหน้า ร.5 ร้านบุปผ
ชาติหน้าศาล

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120106 17/12/2561

1028 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ กระดาษเช็ดหน้า, น้ าด่ืม,หลอด
ตรงหุ้มกระดาษขาว,แอปเป้ิล,องุ่น,สาล่ี และอ่ืนๆ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120107 17/12/2561

1029 ขออนุมัติจัดซ้ือประแจเล่ือนจ านวน 2 ขนาด และชุด
ประแจหกเหล่ียมจ านวน 2 ขนาด รวมท้ังหมดจ านวน 4
 รายการ

4,729.40 4,729.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120120 18/12/2561

1030 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถยนต์ไปกลับ ชลบุรี-สุวรรณภูมิ 
วันท่ี 19 ธันวาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา  นิยมญาติ นายอนุชา  นิยมญาติ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120115 18/12/2561

หนา้ 97



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1031 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ ม.
บูรพา-ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติในวันท่ี 24 ธันวาคม 
2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล  ฤทธ์ิงาม นายโกมล  ฤทธ์ิงาม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120128 19/12/2561

1032 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ สายสิญจน์, เทียน,ธูปและอ่ืนๆ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

5,169.00 5,169.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์ ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120140 20/12/2561

1033 ขออนุมัติจ้าง ล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 
แฟนคอยล์+คอนเดนซ่ิง จ านวน 1 เคร่ือง รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการจัดจ้าง

642.00 642.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120136 20/12/2561

1034 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 14,798 แผ่น 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

5,623.24 5,623.24 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120146 20/12/2561

1035 ขออนุมัติจัดซ้ือตู้ดูดไอระเหยสารเคมี ขนาดไม่ต่ ากว่า 
850 x 1200 x 2350 มม. จ านวน 1 ชุด

223,993.80 223,993.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีนเทค พลัส จ ากัด บริษัท กรีนเทค พลัส จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062120020 20/12/2561

1036 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษ gn-1450 จ านวน 50 แพ็ค 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซ้ือ

3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
ส านักงานใหญ่

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
ส านักงานใหญ่

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120141 20/12/2561

1037 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 11 รายการ (โพสต์-อิท, 
นาฬิกาแขวนผนัง, ตรายาง, ลวดเสียบ, เทปลบค าผิด, 
ถ่านอัลคาไลน์ ฯลฯ) รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการจัดซ้ือ

4,758.97 4,758.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120142 20/12/2561

1038 ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงก้ันบ่อบ่มตัวอย่างคอนกรีต
และก้ันห้องเก็บเคร่ืองตัดและเจียรผิวคอนกรีต

300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อนุรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท อนุรักษ์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062120021 20/12/2561

1039 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1 งาน 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

722.00 722.00 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120139 20/12/2561

หนา้ 98



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1040 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 7 รายการ (ตลับหมึกน้ า, 
ใส้ปฏิทินแผ่นรองเขียน, ตะขอจัมโบ้, ก๊อกอ่างล้างหน้า,
 สายฉีดช าระ, ฝารองน่ังพลาสติก และปิโตเล่ียม เจลล่ี) 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดซ้ือ

4,672.00 4,672.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูเอส จ ากัด บริษัทโฮม โปร
ดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) และ
บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท บีทูเอส จ ากัด บริษัทโฮม 
โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด  (มหาชน)
 และบริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120137 20/12/2561

1041 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 3 รายการ (กระดาษ
ช าระคิมซอฟท์, กระดาษอุตสาหกรรมคิมเท็กซ์ ช็อปโปร
, กระดาษเช็ดอุตสาหกรรมคิมไวป์ส EX-L) รายละเอียด
ดังเอกสารประกอบการจัดซ้ือ

5,473.05 5,473.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง
 จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120145 20/12/2561

1042 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์นามบัตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ขนาด 9x5.5 cm พิมพ์สี 2 หน้า จ านวน 10 ท่าน 
จ านวนท่านละ 200 ใบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120144 20/12/2561

1043 ขออนุมัติจัดจ้างจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
ต าแหน่งวิศวกรผู้ช่วย ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล (ต้ังแต่
วันท่ี วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน
 พ.ศ. 2562 ) รายละเอียดตามงวดงานแนบท้าย

162,000.00 162,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรวิทย์ เฟ่ืองน้อย นายวรวิทย์ เฟ่ืองน้อย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PO0700062120023 24/12/2561

1044 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์คมชัดลึก,ไทยโพส,กรุงเทพ
ธุรกิจ เข้าห้องสมุดคณะฯและหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเข้า
ศูนย์สอบเทียบฯ ประจ าเดือนมกราคม 2562 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

1,210.00 1,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เกษากร ร้าน เกษากร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120160 24/12/2561

1045 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ เทปลบ โอลิมเปีย จุกเหลือง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

250.00 250.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี สรชัยพานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี สรชัย
พานิช

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120174 27/12/2561

1046 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเบนซินธรรมดา ประจ าเดือน
มกราคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120183 27/12/2561

หนา้ 99



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1047 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ Kimtech Science Kimwipes 
จ านวน 20 กล่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

5,778.00 5,778.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนเอ็นไฮเทคเคมีคอล หจก.พีแอนเอ็นไฮเทคเคมีคอล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120173 27/12/2561

1048 ขออนุมัติจัดซ้ือ ไส้กรอง 5 micron 10'' และ ไส้กรอง 
30 micron 10'' รวม 2 รายการ (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมในวงเงิน
งบประมาณ

PR0700062120190 28/12/2561

1049 ขอความเห็ฯชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
ซ่อมแซมท่อน้ าท้ิง

5,500.00          5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ ราคา PR0206062120035 5/12/2561

1050 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคาร 50 ปี

8,580.00          8,250.00 เฉพาะเจาะจง นางจันท์ยา ทรงฤทธ์ิ นางจันท์ยา ทรงฤทธ์ิ ราคา PR0206062120291 20/12/2561

1051 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคาร 50 ปี

8,580.00          7,920.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ เพ่ิมลาภ นางสาวกนกวรรณ เพ่ิมลาภ ราคา PR0206062120292 20/12/2561

1052 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคาร 50 ปี

8,580.00          6,270.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอนันต์ มาตรแม้น นางสาวอนันต์ มาตรแม้น ราคา PR0206062120288 20/12/2561

1053 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคาร 50 ปี

8,580.00          8,580.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี คงศักด์ิ นางสาวอัญชลี คงศักด์ิ ราคา PR0206062120290 20/12/2561

1054 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคาร 60 ปี

8,580.00          8,580.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ครองคิด หมู่เท่ียง น.ส.ครองคิด หมู่เท่ียง ราคา PR0206062120296 20/12/2561

1055 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคาร 60 ปี

8,580.00          8,580.00 เฉพาะเจาะจง นางวิลัย สีไพร นางวิลัย สีไพร ราคา PR0206062120295 20/12/2561

1056 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคาร 60 ปี

8,580.00 8,580.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยวรรณ เสือหลง นางสาวปิยวรรณ เสือหลง ราคา PR0206062120302 20/12/2561

1057 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคาร 60 ปี

8,580.00          8,580.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชชานันท์ นวลศรี นางสาวพิชชานันท์ นวลศรี ราคา PR0206062120304 20/12/2561

1058 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคาร 60 ปี

8,580.00          8,580.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวล าพึง เสือหลง นางสาวล าพึง เสือหลง ราคา PR0206062120303 20/12/2561

1059 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคาร 60 ปี

8,580.00          8,580.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภิดา ศิริชาติ นางสาวศุภิดา ศิริชาติ ราคา PR0206062120297 20/12/2561

1060 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคาร 60 ปี

8,580.00          8,580.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมใจ เสือหลง นางสาวสมใจ เสือหลง ราคา PR0206062120298 20/12/2561

หนา้ 100



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1061 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคาร 60 ปี

8,580.00          8,580.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัย เสือหลง นางอุทัย เสือหลง ราคา PR0206062120301 20/12/2561

1062 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคาร 60 ปี

8,580.00 8,580.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฏฐ์ โฉมงามนัทธ์ นายธนเสฏฐ์ โฉมงามนัทธ์ ราคา PR0206062120293 20/12/2561

1063 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคาร 60 ปี

8,580.00          8,580.00 เฉพาะเจาะจง นายเย่ียม โฉมงาม นายเย่ียม โฉมงาม ราคา PR0206062120294 20/12/2561

1064 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด

8,580.00          8,250.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัญ  สุขเจริญ นายสายัญ  สุขเจริญ ราคา PR0206062120286 20/12/2561

1065 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพานพุ่มดอกไม้ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206062120008 3/12/2561

1066 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล 
แคนนอน รุ่น EOS 77 D พร้อมเลนส์

39,290.00 39,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทย
แลนด์) จ ากัด

บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตต้ิง (ไทย
แลนด์) จ ากัด

ราคา PR0206062110317 6/12/2561

1067 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 10,004.50 10,004.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด ราคา PR0206062120069 10/12/2561

1068 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด ราคา PR0206062120066 10/12/2561

1069 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษ 120 แกรม Heavyweight
 Coated Paper,24 inch x 100ft จ านวน 10 กล่อง

19,750.00 19,750.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PR0206062120065 10/12/2561

1070 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล ''สานสัมพันธ์ปีละหนคน
กันเอง'' ขนาด 3*6 เมตร จ านวน 1ป้าย

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สมาร์ท ปร้ินท์ ร้าน สมาร์ท ปร้ินท์ ราคา PR0206062120148 14/12/2561

1071 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าชุด
ไทยพร้อมแต่งหน้าท าผม

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนะโชค ลีลอย นายธนะโชค ลีลอย ราคา PR0206062120160 17/12/2561

1072 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน up to you Idea sport 
Bangsaen

ร้าน up to you Idea sport 
Bangsaen

ราคา PR0206062120159 17/12/2561

1073 จ้างท าป้ายไวนิล โครงการท าบุญส านักงานอธิการบดี
และสานสัมพันธ์สร้างสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562

1,640.00 1,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สมาร์ท ปร้ินท์ ร้าน สมาร์ท ปร้ินท์ ราคา PR0206062120190 18/12/2561

1074 ขออนุมัติเบิกเงินค่าผลไม้ส าหรับไหว้ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแมคโคร จ ากัด บริษัท สยามแมคโคร จ ากัด ราคา PR0206062120181 18/12/2561
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1075 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพวงมาลาไหว้ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก ร้านดอกไม้หยก ราคา PR0206062120179 18/12/2561

1076 ขอความเห็นชอบเสนอค่าพวงพวงมาลัยถวายพระ และ
ดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา จ านวน 2 รายการ

2,550.00 2,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้กัลยา ร้านดอกไม้กัลยา ราคา PR0206062120191 19/12/2561

1077 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือเคร่ืองไทยธรรม จ านวน 1 
รายการ

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ราคา PR0206062120192 19/12/2561

1078 ขอซ้ือสายสิญจน์ เพ่ือใช้ในโครงการท าบุญส านักงาน
อธิการบดีและสานสัมพันธ์สร้างสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ราคา PR0206062120209 20/12/2561

1079 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือและใบหน้า 9,700.00 9,700.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PR0206062120226 20/12/2561

1080 ขอเช่าเต็นท์ เพ่ือใช้ในโครงการท าบุญส านักงาน
อธิการบดีและสานสัมพันธ์สร้างสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  เท่งเจียว นายสุเทพ  เท่งเจียว ราคา PR0206062120210 20/12/2561

1081 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพานพุ่มดอกไม้สด วันท่ีระลึก
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธ.ค. 2561

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206062120240 23/12/2561

1082 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเคร่ืองเสียง แสง งานโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวทาวน์ เทคนิค ร้านนิวทาวน์ เทคนิค ราคา PR0206062120246 24/12/2561

1083 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างท าป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ 2562 
ขนาด 3x13 เมตร ติดต้ังพร้อมร้ือถอน จ านวน 1 ป้าย

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สมาร์ท ปร้ินท์ ร้าน สมาร์ท ปร้ินท์ ราคา PR0206062120277 28/12/2561

1084 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคา PR0206062120009 3/12/2561

1085 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062120114 11/12/2561

1086 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปากกาสแตนเลส Pentel และโบว์
กล่องแบบใหม่

3,330.00 3,330.00 เฉพาะเจาะจง โครงการร้านค้าสวัสดิการ         ม.
บูรพา

โครงการร้านค้าสวัสดิการ         
ม.บูรพา

ราคา PR0206062120188 18/12/2561

1087 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าห้องประชุม จ านวน 1 ห้อง 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะเปียโน รีสอร์ท จ ากัด บริษัท เดอะเปียโน รีสอร์ท จ ากัด ราคา PR0206062120272 27/12/2561

หนา้ 102



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1088 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเก้าอ้ีส านักงาน 3,180.00 3,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206062120063 10/12/2561

1089 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปากกาน้ าเงิน จ านวน 200 แท่ง 
และสมุดปกอ่อน จ านวน 200 เล่ม

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บ้านจิปาถะ บ้านจิปาถะ ราคา PR0206062120126 12/12/2561

1090 ขออนุมัติเบิกเงินค่าบริการดูแลป้องกันควบคุมก าจัด
ปลวก ระบบเหย่ือเลบ้ีร้ิน และสเปรย์ น้ ายาเคมีหลัง 
และค่าบริการดูแลป้องกันควบคุมก าจัดปลวก

24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีอาร์ก าจัดปลวก จ ากัด บริษัท ดีอาร์ก าจัดปลวก จ ากัด ราคา PR0206062120274 28/12/2561

1091 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(น้ าด่ืม)

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการม.บูรพา ร้านสวัสดิการม.บูรพา ราคา PR0206062120021 5/12/2018

1092 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(ถ้วยรางวัล)

5,500.00 5340 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักด์ิ ฐาปนีย์ไกรสิทธ์ิ นายกิตติศักด์ิ ฐาปนีย์ไกรสิทธ์ิ ราคา PR0206062120020 5/12/2018

1093 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(กีฬาสี)

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.มาลี ชูไธสง น.ส.มาลี ชูไธสง ราคา PR0206062120022 5/12/2018

1094 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(กีฬาสี)

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ราคา PR0206062120018 5/12/2018

1095 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(กีฬามหาวิทยาลัยฯ คร้ังท่ี 46)

7,620.00 7,620.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิสเตช่ันเนอร่ี ราคา PR0206062120032 5/12/2018

1096 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 13,820.00 13,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีอาร์. บูรพา ซัพพลาย จ ากัด บริษัท บีอาร์. บูรพา ซัพพลาย 
จ ากัด

ราคา PR0206062120033 5/12/2018

1097 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสด 
(ลูกแบดมินตัน)

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์เทนนิส 
แบดมินตัน บางแสน

ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์เทนนิส 
แบดมินตัน บางแสน

ราคา PR0206062120019 5/12/2018

1098 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่ายาและ
เวชภัณฑ์

23,821.00 23,821.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ราคา PR0206062120031 5/12/2018

1099 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไว
นิล (กีฬาสี)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคา PR0206062120023 5/12/2018

1100 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าธงผ้า 
(กีฬาสี)

820.00 820.00 เฉพาะเจาะจง ร้านว.พานิช ร้านว.พานิช ราคา PR0206062120024 5/12/2018

1101 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุด
กีฬาลีลาศ

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางประนอม  งามศรีข า นางประนอม  งามศรีข า ราคา PR0206062120027 5/12/2018

หนา้ 103



ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1102 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุด
กีฬาดาบสากล

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเดอะเบสท์สปอร์ต ร้านเดอะเบสท์สปอร์ต ราคา PR0206062120026 5/12/2018

1103 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุด
กีฬาคาราเต้โด

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.แจ๊กก้ีโซ บจก.แจ๊กก้ีโซ ราคา PR0206062120029 5/12/2018

1104 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
เปล่ียนชุดไส้กรองน้ า

8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ ากัด บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ ากัด ราคา PR0206062120034 5/12/2018

1106 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าป้าย
ไวนิล

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคา PR0206062120028 5/12/2018

1107 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินซ้ือวัสดุ 
(ลูกแบดมินตัน)

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์เทนนิส 
แบดมินตัน บางแสน

ร้านจ าหน่ายอุปกรณ์เทนนิส 
แบดมินตัน บางแสน

ราคา PR0206062120017 5/12/2018

1108 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(เส้ือกีฬา สีแดง)

37,050.00 37,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแฟช่ันสปอร์ต ร้านแฟช่ันสปอร์ต ราคา PR0206062120025 5/12/2018

1109 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าเส้ือ
กีฬา (สีเหลือง)

17,077.20 17,077.20 เฉพาะเจาะจง บจก.เรียนภัท พาร์ท บจก.เรียนภัท พาร์ท ราคา PR0206062120128 12/12/2018

1110 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ือง
ท าน้ าเย็นขนาด 5 ก๊อก พร้อมเคร่ืองกรองน้ า

119,800.00 119,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ ากัด บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ ากัด ราคา PO0206062120008 18/12/2018

1111 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ ามัน
เบนซิน

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ราคา PR0206062120204 19/12/2018

1112 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(คลอรีน)

35,200.00 35,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พูล ออกาไนซ์ จ ากัด บริษัท พูล ออกาไนซ์ จ ากัด ราคา PR0206062120205 19/12/2018

1113 ขอความเห็นชอบ และขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดกีฬา 
จ านวน 19 ชนิด

673,620.00 673,620.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด ราคา PO0206062010002 2/1/2019

1114 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062120249 24/12/2018

1115 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 4,370.00 4,370.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ราคา PR0206062120248 24/12/2018

1116 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(สีทาพ้ืนสนาม)

50,268.60 50,268.60 เฉพาะเจาะจง หจก.เสง่ียมพรพาณิชย์ หจก.เสง่ียมพรพาณิชย์ ราคา PO0206062120010 27/12/2018

1117 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ าแข็ง
หลอด

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ บุญจันทร์ นายอาทิตย์ บุญจันทร์ ราคา PR0206062120261 26/12/2018
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1119 หนังสือพิมพ์ประจ าเดือน ธันวาคม 2561 2,000.00          1,260.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่นิสิตวิทยาลัย
นานาชาติด้านเศรษฐกิจและสังคม

PR2600062120001 03/12/2561

1120 ค่าน้ ามันรถจักรยานยนต์ ธค.61 400.00            400.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เพ่ือจัดเตรียมส าหรับเติมจักรยานยนต์
 ของพนักงานเดินเอกสารของวิทยาลัย

PR2600062120002 03/12/2561

1121 ซักผ้าปูท่ีนอน เดือนธ.ค. 2561 16,050.00          7,231.06  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด เพ่ือบริการซักผ้าปูท่ีนอนส าหรับ
ห้องปฏิบัติการโรงแรมอาคารหอพัก
นิสิต

PR2600062120003 03/12/2561

1122 น้ าด่ืม จ านวน 200 แพ็ค 9,600.00          9,600.00  เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือจัดเตรียมส าหรับบริการแก่
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต และใช้
บริการในงานประชุม

PR2600062120004 03/12/2561

1123 ซักปลอกคลุมเก้าอ้ี สีขาว จ านวน 100 ชุด 1,500.00          1,500.00  เฉพาะเจาะจง นางเส็งศรี  ชองทอง นางเส็งศรี  ชองทอง เพ่ือท าความสะอาดผ้าปูโต๊ะพร้ีอมรีด
อัดกลีบ และปลอกเก้าอ้ีห้องประชุม
ให้สะอาดพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

PR2600062120005 03/12/2561

1124 จ้างเหมาบริการซักผ้าปูโต๊ะสีขาว พรัอมรีดอัดกลีบ 
จ านวน 100 ชุด

8,000.00          8,000.00  เฉพาะเจาะจง นางเส็งศรี  ชองทอง นางเส็งศรี  ชองทอง เพ่ือท าความสะอาดผ้าปูโต๊ะพร้ีอมรีด
อัดกลีบ และปลอกเก้าอ้ีห้องประชุม
ให้สะอาดพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

PR2600062120005 03/12/2561

1125 -กาว UHU 1 โหล กาว ลาเท็กซ์ 1 กระปุกใหญ่ -สก๊อต
เทปใส 1 โหล กระดาษการ์ดสี ล้ินแฟ้ม เคร่ืองเย็บ
กระดาษ no.10  6 เคร่ือง m.88  4 เคร่ือง เทปกาว 
แกน 3 น้ิว 24 มม.สีน้ าเงิน 4 ม้วน สีแดง 4 ม้วน เทป
กาว แกน 3 น้ิว 36 มม.สีน้ าเงิน 4 ม้วน สีแดง 4 ม้วน

5,000.00          4,981.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

PR2600062120006 03/12/2561

1126 จ้างเหมาบริการเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ จ านวร
 2 เคร่ือง

2,461.00          2,461.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาย เอส เอ เอ็นจิ
เนียร่ิงซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาย เอส เอ เอ็น
จิเนียร่ิงซัพพลาย

PR2600062120008 03/12/2561

1127 ได้รับแจ้งจากผู้พักอาศัยว่าเคร่ืองปรับอากาศช ารุดตาม
รายการ ดังแนบ

38,573.50        38,573.50  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาย เอส เอ เอ็นจิ
เนียร่ิงซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วาย เอส เอ เอ็น
จิเนียร่ิงซัพพลาย

PR2600062120008 03/12/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1128 ค่าถ่ายเอกสารและค่าเข้าเล่มเดือนธันวาคม  2561 12,000.00          4,424.70  เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี ถ่ายเอกสารชีท และเข้าเล่มเอกสาร 
ส่ือการเรียนการสอนของนิสิต

PR2600062120009 03/12/2561

1129 ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ 1 คัน  รถกะบะ 1 คัน  
-12/12/2561  ม.บูรพา - สุวรรณภุมิ
-15/12/2561  สุวรรณภูมิ - ม.บูรพา

8,400.00 8,400.00  เฉพาะเจาะจง นายบรรยงค์ เทพวงค์ นายบรรยงค์ เทพวงค์ ค่าพาหนะไปส่งเจ้าหน้าท่ีไปอบรมท่ี
กรุงเทพฯ

PR2600062120011 06/12/2561

1130 วัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในงานซ่อม 13,547.00 13,547.00  เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง วัสดุใช้ในการซ่อม PR2600062120044 13/12/2561

1131 รายละเอียดรายการตามแนบ 39,850.00 39,850.00  เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบครุภัณฑ์
ช ารุดในห้องพักอาคารนิสิต

PR2600062120044 13/12/2561

1132 เคร่ืองท าน้ าอุ่น ขนาด 3,500 วัตต์ 43,000.00        22,470.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
 จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

จัดหาเพ่ือเปล่ียนทดแทนของเดิมท่ี
ช ารุด

PR2600062120053 17/12/2561

1133 โต๊ะใช้ในห้องเรียน ส าหรับอาจารย์  ขนาด 120*80*75
 ซม.

25,000.00 25,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ จัดเตรียมส าหรับเปล่ียนใช้ทดแทน
ของเดิมท่ีช ารุด  ใช้ในห้องเรียน
ส าหรับอาจารย์

PR2600062120054 17/12/2561

1134 โต๊ะขนาด120*60*75 ซม. หน้าโตีะสีเทา 450,000.00 450,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ จัดเตรียมส าหรับเปล่ียนใช้ทดแทน
ของเดิมท่ีช ารุด  ใช้ในห้องเรียน
ส าหรับอาจารย์

PR2600062120061 24/12/2561

1135 เก้าอ้ีท างาน มีพนักพิง สีด า มีพ่ีพักแขน+ล้อ ขนาด 55*
55* 92-102 ซม.

20,000.00 20,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ จัดเตรียมส าหรับเปล่ียนใช้ทดแทน
ของเดิมท่ีช ารุด  ใช้ในห้องเรียน
ส าหรับอาจารย์

PR2600062120062 24/12/2561

1136 เก้าอ้ีเอนกประสงค์ หุ้มหนัง ขนาด 53*51*81.50 ซม. 430,000.00 430,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ จัดเตรียมส าหรับเปล่ียนใช้ทดแทน
ของเดิมท่ีช ารุด  ใช้ในห้องเรียน
ส าหรับอาจารย์

PR2600062120062 24/12/2561

1137 เคร่ืองกรองน้ า ชนิดกดน้ าร้อน -เย็น 2 หัวก๊อก (แบบ
ต้ังพ้ืน

30,000.00        28,400.00  เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค จัดเตรียมน้ าด่ืมเพ่ือเป็นสวัสดิการ
ส าหรับคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนิสิต
 วิทยาลัยนานาชาติ

PR2600062120064 25/12/2561

1138 กระดานไวท์บอร์ดเคล่ือนท่ี 22,500.00        22,350.00  เฉพาะเจาะจง บจก.เทคโนโลยี บอร์ด แอนด์ เซอร์วิส บจก.เทคโนโลยี บอร์ด แอนด์ 
เซอร์วิส

จัดเตรียมเพ่ือเปล่ียนทดแทนของเดิม
ท่ีช ารุด  ใช้ในห้องเรียนส าหรับใช้ใน
การเรียนการสอน

PR2600062120065 25/12/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1139 ท่ีนอนสปริงหุ้มผ้าพ้ืนสีน้ าเงิน PVC  คาดกลาง
ขนาด 3.6''*6.5''*9''

19,000.00        10,900.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ท่ีนอนปีเตอร์แพน จ ากัด บริษัท ท่ีนอนปีเตอร์แพน จ ากัด จัดเตรียมส าหรับเปล่ียนทดแทน
ของเดิมท่ีช ารุด ใช้ในห้องพักหอพัก
นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ

PR2600062120066 25/12/2561

1140 โต๊ะเขียนแบบมีไฟ ขนาด A0 7,000.00          5,880.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท สมใจค้าหนังสือเคร่ืองเขียน 
จ ากัด

บริษัท สมใจค้าหนังสือเคร่ืองเขียน
 จ ากัด

จัดเตรียมส าหรับอุปกรณ์ใช้ในการ
เรียนการสอนสาขาวิชาศิลปกรรม
ศาสตร์

PR2600062120067 25/12/2561

1141 โต๊ะเขียนแบบมีไฟ ขนาด A1 48,000.00        36,480.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท สมใจค้าหนังสือเคร่ืองเขียน 
จ ากัด

บริษัท สมใจค้าหนังสือเคร่ืองเขียน
 จ ากัด

จัดเตรียมส าหรับอุปกรณ์ใช้ในการ
เรียนการสอนสาขาวิชาศิลปกรรม
ศาสตร์

PR2600062120067 25/12/2561

1142 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ปีงบประมาณ 2562 
ระหว่าง 1 กย.

202,446.96 202,446.96  เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เจ.เซอร์วิส 2018 จ ากัด บริษัท บี.เจ.เซอร์วิส 2018 จ ากัด จัดจ้างท าความสะอาดอาคาร PR2600062120075 27/12/2561

1143 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ปีงบประมาณ 2562 
ระหว่าง 1 ธค. 61 -31 สค.62 จ านวน 10 งวด

1,819,800.00 1,819,800.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เจ.เซอร์วิส 2018 จ ากัด บริษัท บี.เจ.เซอร์วิส 2018 จ ากัด จัดจ้างท าความสะอาดอาคาร PR2600062120075 27/12/2561

1144 ค่าหนังสือพิมพ์ เดือน มกราคม 2562 2,000.00          1,540.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่นิสิตวิทยาลัย
นานาชาติด้านเศรษฐกิจและสังคม

PR2600062120076 27/12/2561

1145 น้ ามันรถพนักงานเดินเอกสสาร เดือน มค.62 400.00 400.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เพ่ือจัดเตรียมส าหรับเติมจักรยานยนต์
 ของพนักงานเดินเอกสารของวิทยาลัย

PR2600062120077 27/12/2561

1146 ค่าจ้างเหมาบริการซักผ้าปูท่ีนอน สไหรับห้องพัก
โรงแรมอาคารหอพักนิสิต

15,000.00 10,148.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด เพ่ือบริการซักผ้าปูท่ีนอนส าหรับ
ห้องปฏิบัติการโรงแรมอาคารหอพัก
นิสิต

PR2600062120079 27/12/2561

1147 เก้าอ้ีท างาน มีพนักพิง สีด า มีพ่ีพักแขน+ล้อ ขนาด 55*
55* 92-102 ซม.

20,000.00 20,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ จัดเตรียมส าหรับเปล่ียนใช้ทดแทน
ของเดิมท่ีช ารุด  ใช้ในห้องเรียน
ส าหรับอาจารย์

PO2600062120002 24/12/2561

1148 โต๊ะใช้ในห้องเรียน ส าหรับอาจารย์  ขนาด 120*80*75
 ซม.

25,000.00 25,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ จัดเตรียมส าหรับเปล่ียนใช้ทดแทน
ของเดิมท่ีช ารุด  ใช้ในห้องเรียน
ส าหรับอาจารย์

PO2600062120004 29/12/2561

1149 โต๊ะขนาด120*60*75 ซม. หน้าโตีะสีเทา 450,000.00 450,000.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ จัดเตรียมส าหรับเปล่ียนใช้ทดแทน
ของเดิมท่ีช ารุด  ใช้ในห้องเรียน
ส าหรับอาจารย์

PO2600062120001 24/12/2561
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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2561
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1150 Macbook จ านวน 4 เคร่ือง โปรแกรม Adobe จ านวน
 4  license Hard disk 1 TB  จ านวน 4  sets

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
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