
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หอพัก 14- 1 
เคร่ือง

1,284.00           1,284.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062120164 1/1/2562

2 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 2 รายการ 7,459.61           7,459.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010003 2/1/2562

3 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ 1 กล่อง 3,050.00           3,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010004 2/1/2562

4 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 1 งาน 600.00             600.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส  วัฒนศิริ นายจักรกริส  วัฒนศิริ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010001 2/1/2562

5 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ 1 
งาน

2,550.00           2,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.พี.ไซน์เมกเกอร์ โดยนาย
คุณากร ชนะพลชัย

ร้าน พี.พี.ไซน์เมกเกอร์ โดยนาย
คุณากร ชนะพลชัย

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010002 2/1/2562

6 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 2 รายการ 9,550.00           9,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010022 3/1/2562

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

PR0206062010023 3/1/2562

8 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารขาวด า จ านวน 1636 แผ่น 490.80             490.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010021 3/1/2562

9 ขออนุมัติจัดซ้ือแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์และเมาส์ไร้สาย 
จ านวน 1 ชุด

1,700.00           1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010121 10/1/2562

10 ขออนุมัติจัดเช่าชุดการแสดง 2 งาน 24,000.00         24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางระเบียบ จันทร์หอม/ นาย
ทรงวุฒิ บุญญเมธานันท์

นางระเบียบ จันทร์หอม/ นาย
ทรงวุฒิ บุญญเมธานันท์

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010103 10/1/2562

11 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายและพิมพ์โปสเตอร์ จ านวน 2 งาน 1,248.00           1,248.00 เฉพาะเจาะจง เอ็นแอลศิลป์ เอ็นแอลศิลป์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010166 11/1/2562

12 ขออนุมัติจ้างเหมาการแสดงละครเวที 1 งาน 4,000.00           4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุกฤษฏ์  แดงสดใส/ นางสาว
ฐิติมา อินทสุวรรณ

นายอุกฤษฏ์  แดงสดใส/ 
นางสาวฐิติมา อินทสุวรรณ

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010168 11/1/2562

13 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก 2 ชุด จ านวน 1 งาน 752.00             752.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด บริษัท สยามเม็คโคร จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010161 11/1/2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

14 ขออนุมัติจัดเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 2 วัน จ านวน 1 
งาน

6,000.00           6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ  วรรัตน์ นายสราวุธ  วรรัตน์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010172 14/1/2562

15 ขออนุมัติจัดเช่ารถบรรทุกขนของ จ านวน 1 คัน 7,000.00           7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลาร์จ ฟอร์จูน 18 ร้าน ลาร์จ ฟอร์จูน 18 เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010173 14/1/2562

16 ขออนุมัติจัดจ้างตัดเส้ือยืดโปโลเช๊ิตสีเทา และเส้ือยืดคอ
กลมสีเทา จ านวน 200 ตัว

41,000.00         41,000.00 เฉพาะเจาะจง แฟช่ัน สปอร์ต แฟช่ัน สปอร์ต เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010184 16/1/2562

17 ขออนุมัติจัดจ้างท าเพลงมาร์ชเทา-งาม จ านวน 1 งาน 9,500.00           9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอลงกรณ์ษิญ เจริญสรรพ์ นายอลงกรณ์ษิญ เจริญสรรพ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010190 16/1/2562

18 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน ไป-กลับ
 ม.บูรพา-สนามบินสุวรรณภูมิ ไป ม.บูรพา วข.สระแก้ว 
และโรงเรียน ตชด.เขาสารภี จ.สระแก้ว วันท่ี 7-13 กพ.
2562

17,500.00         17,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ  วรรัตน์ นายสราวุธ  วรรัตน์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010185 16/1/2562

19 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การแสดง(ชุดการแสดง) 
จ านวน 1 งาน

10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอุบล  รุ่งโรจน์ นางอุบล  รุ่งโรจน์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010183 16/1/2562

20 ขออนุมัติจัดเช่าชุดการแสดง ประจ าภาคต่าง ๆ 5 ภาค 
จ านวน 1 งาน

12,000.00         12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุกร์สิริ  วีรเดช นางสาวศุกร์สิริ  วีรเดช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010188 16/1/2562

21 ขออนุมัติจัดเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน ไป-กลับ ม.
บูรพา ชลบุรี- ม.บูรพา วข.สระแก้ว และโรงเรียน ตชด.
เขาสารภี จ.สระแก้ว วันท่ี 6-13 กพ.2562

20,000.00         20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ  วรรัตน์ นายสราวุธ  วรรัตน์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010186 16/1/2562

22 ขออนุมัติจัดเช่าเคร่ืองเสียงพร้อมระบบไฟ แสง สี เสียง 
ในโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ คร้ังท่ี 22 จ านวน 1 งาน

54,000.00         54,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุขุม  ศรีษะเกตุ นายสุขุม  ศรีษะเกตุ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010214 17/1/2562

23 ขออนุมัติจัดเช่าชุดการแสดงและอุปกรณ์การแสดง 
จ านวน 2 งาน

6,000.00           6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนฤดล  จ าปาทอง นายนฤดล  จ าปาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010128 21/1/2562

24 ขออนุมัติจัดจ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ และตกแต่งสถานท่ี
 จ านวน 5 งาน

12,760.00         12,760.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงงามอิงค์เจ็ท/นายอุเทน 
ทองรุณ /ร้านมอธ ฟลาเวอร์

ร้านแสงงามอิงค์เจ็ท/นายอุเทน 
ทองรุณ /ร้านมอธ ฟลาเวอร์

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010248 21/1/2562

25 ขออนุมัติจัดจ้างท าสูจิบัตรและเข็มกลัดไอดีการ์ด จ านวน
 2 งาน

15,300.00         15,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010249 21/1/2562
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รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

26 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 
3*1.5 ม. จ านวน 1 งาน

750.00             750.00 เฉพาะเจาะจง นายสุวรรณ  อ าไพ นายสุวรรณ  อ าไพ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010271 23/1/2562

27 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์ เพ่ือท ากิจกรรมจิตอาสา 
จ านวน 1 งาน

6,800.00           6,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาร์ดแวร์ เฮาส์ แอนด์ โฮ
มโปรดักส์ จ ากัด

บริษัท ฮาร์ดแวร์ เฮาส์ แอนด์ 
โฮมโปรดักส์ จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010270 23/1/2562

28 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ และเอกสาร ส่ือประกอบ
โครงการ จ านวน 1 งาน

3,450.00           3,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด บริษัท สยามเม็คโคร จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010269 23/1/2562

29 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุยาและเวชภัณฑ์ จ านวน 1 งาน 2,380.00           2,380.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
 คณะเภสัช มหาวิทยาลัยบูรพา

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน คณะเภสัช มหาวิทยาลัย
บูรพา

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010286 24/1/2562

30 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ตกแต่งสถานท่ี จ านวน 1 งาน 9,740.00           9,740.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะโชค  ลีลอย นายชนะโชค  ลีลอย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010285 24/1/2562

31 ขออนุมัติจัดเช่าเต๊นท์โค้งใหญ่สีขาว ขนาด 5*12 เมตร 6
 หลัง จ านวน 1 งาน

11,235.00         11,235.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จุ่นเจริญ 
สระแก้ว

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จุ่นเจริญ 
สระแก้ว

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010310 28/1/2562

32 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 24 ชนิด จ านวน 1 งาน 54,957.00         54,957.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ.กิมเจริญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ.กิมเจริญ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010312 28/1/2562

33 ขออนุมัติจัดซ้ือผงหมึกสีแดง ริโก้ 11 จ านวน 1 กล่อง 5,055.75           5,055.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010315 28/1/2562

34 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก 5 ช้ิน จ านวน 1 งาน 6,500.00           6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีย์  จักรทอง นางสาวสุรีย์  จักรทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010311 28/1/2562

35 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถกะบะ 4 ล้อ 1 คัน ในวันท่ี 5-6 
และ 12-13 กพ.2562 จ านวน 1 งาน

2,500.00           2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา  ทับถมยา นายปรีชา  ทับถมยา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010309 28/1/2562

36 ขออนุมัติจัดซ้ือเส้ือแจ๊คเกต 270 ตัว และเส้ือยืดโปโลเช๊ิต
 270 ตัว พร้อมสกรีนตราสัญลักษณ์โครงการเทา-งาม 
สัมพันธ์ คร้ังท่ี 22 จ านวน 1 งาน

270,000.00       270,000.00 เฉพาะเจาะจง แฟช่ัน สปอร์ต แฟช่ัน สปอร์ต เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206062010014 28/1/2562

37 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุฝ่ายเลขา (ส่วนกลาง) จ านวน 1 งาน 9,095.00           9,095.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง/ร้านจานชาม   บาง
แสน

ร้านไถ่เส็ง/ร้านจานชาม   บาง
แสน

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010324 29/1/2562

38 ขออนุมัติจัดเช่าชุดนางร าอัปสรา (พร้อมเคร่ือง) จ านวน 
1 งาน

40,000.00         40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนฤดล  จ าปาทอง นายนฤดล  จ าปาทอง PR0206062010322 29/1/2562

หนา้ 3



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

39 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุยา และวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
จ านวน 2 งาน

19,825.00         19,825.00 เฉพาะเจาะจง สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
 คณะเภสัช ม.บูรพา/หจก.ชลบุรี
 สวัสดีมงคล

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรม
ชุมชน คณะเภสัช ม.บูรพา/หจก.
ชลบุรี สวัสดีมงคล

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010319 29/1/2562

40 ขออนุมัติจัดจ้าง ตัดเส้ือและค่าเย็บผ้าโจง จ านวน 2 งาน 4,350.00           4,350.00 เฉพาะเจาะจง นางยุภีรัตน์  บัวทอง นางยุภีรัตน์  บัวทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010327 29/1/2562

41 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กีฬา จ านวน 1 งาน 16,723.00         16,723.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง/ร้านเจียบฮวด /หจก.
ชลบุรี สวัสดีมงคล

ร้านไถ่เส็ง/ร้านเจียบฮวด /หจก.
ชลบุรี สวัสดีมงคล

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010325 29/1/2562

42 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม จ านวน 
1 งาน

10,650.00         10,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ ารัส(ไก่)/พรหมพร หงส์ภู/
ธัชศักด์ิ อินทโชติ/ธนกร พันธ์สิทธ์ิ
 /ร้านรุ้งทอง

ร้านจ ารัส(ไก่)/พรหมพร หงส์ภู/
ธัชศักด์ิ อินทโชติ/ธนกร พันธ์
สิทธ์ิ /ร้านรุ้งทอง

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010326 29/1/2562

43 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองส ารองกระแสฟฟ้า 
Syndome 800VA 1 เคร่ือง

1,200.00           1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010353 31/1/2562

44 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาจัดโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ คร้ังท่ี
 22 รวมเทาเป็นหน่ึง จิตอาสา มิตรภาพ สามัคคี ในส่วน
กิจกรรมทัศนศึกษา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
 จ านวน 1 งาน (270 คน)

491,000.00       491,000.00 เฉพาะเจาะจง อัครทัวร์ อัครทัวร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0206062010024 31/1/2562

45 ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
Notebook HP ProBook 440G2 จ านวน 1 เคร่ือง

2,800.00           2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010017 3/1/2562

46 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุ จ านวน 8 รายการ 25,384.68         25,384.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010014 3/1/2562

47 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุ จ านวน 2 รายการ 540.00             540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010018 3/1/2562

48 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุ จ านวน 1 รายการ 1,000.00           1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010016 3/1/2562

49 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุ จ านวน 3 รายการ 21,400.00         21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ครีเอตุสคอร์โปเรช่ัน จ ากัด บริษัท ครีเอตุสคอร์โปเรช่ัน จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010011 3/1/2562

50 ขอความเห็นชอบเสนอป้ายไวนิล จ านวน 2 ป้าย 1,200.00           1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010020 3/1/2562

หนา้ 4



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

51 ขอความเห็นชอบเสนอซ่อมอุปกรณ์ควบคุมไร้สาย
ส าหรับระบบประชุมทางไกล อุปกรณ์ควบคุมการท างาน
อุปกรณ์ภาพและเสียงอัตโนมัติ จ านวน 1 เคร่ือง

45,000.00         45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลานนาคอม จ ากัด บริษัท ลานนาคอม จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010129 11/1/2562

52 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุ จ านวน 1 รายการ 1,400.00           1,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุวณี ธนะพันธ์พิพัฒน์ นางสาวยุวณี ธนะพันธ์พิพัฒน์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010191 16/1/2562

53 ขอความเห็นชอบเสนอจัดซ้ือต้นไม้เพ่ือใช้การตกแต่ง
สถานท่ี

32,680.00         32,680.00 เฉพาะเจาะจง ไม้เมืองการ์เด้น ไม้เมืองการ์เด้น เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010218 17/1/2562

54 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างท าป้ายไวนิล 6,775.00           6,775.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สมาร์ท ปร้ินท์ ร้าน สมาร์ท ปร้ินท์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010219 17/1/2562

55 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาวงดนตรี (Jazz) 5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงพล พรมจีน นายทรงพล พรมจีน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010228 18/1/2562

56 ซ่อมเตาไมโครเวฟ จ านวน 3 เคร่ือง(รายการดังแนบ) 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญน า วิสิทธิวงศ์ นายบุญน า วิสิทธิวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208062120044 8/1/2562

57 ซ้ือเคร่ืองบันทึกภาพกล้องวงจรปิด 16 ช่องสัญญาณ
(รายละเอียดดังแนบ)

37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคจีพี เทค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคจีพี เทค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208062120059 8/1/2562

58 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยต้ังแต่วันท่ี1 พย.2561 
ถึงวันท่ี30กันยายน2562

154,242.99 154,242.99 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีพี
เอจี จ ากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีพี
เอจี จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0208062010002 8/1/2562

59 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยต้ังแต่วันท่ี1 พย.2561 
ถึงวันท่ี30กันยายน2562

2,777,652.92 2,777,652.92 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีพี
เอจี จ ากัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีพี
เอจี จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0208062010001 8/1/2562

60 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์HPCE285AและHPCB505A จ านวน
3กล่อง(รายละเอีดยดังแนบ)

8,300.00 8,300.00 เฉพาะเจาะจง อิสเทิร์น เซอร์วิส อิสเทิร์น เซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208062120063 8/1/2562

61 จ้างเหมาเดินสายใยแก้วน าแสงชนิดติดต้ังภายนอก
อาคารขนาด๒Core พร้อมติดต้ัง 600เมตร(รายละเอียด
ดังแนบ)

52,200.00 52,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคจีพี เทค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคจีพี เทค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208062120060 8/1/2562

หนา้ 5



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

62 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารA4 80 แกรมจ านวน100รีม
(รายละเอียดดังแนบ)

10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด บริษัท อมร จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208062010014 10/1/2562

63 จ้างเปล่ียนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียนกง-๘๐๖๘
จบ(รายละเอียดดังแนบ)

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี 
จ ากัด

บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208062120062 11/1/2562

64 ซ้ือชุดหลอดไฟถนนแบบโซลาเซลล์60Wแสงขาว(PIR 
sensor)จ านวน3พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดต้ัง
(รายละเอียดดังแนบ)

14,700.00 14,700.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ ตันชัย นายอภิชาติ ตันชัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208062120057 11/1/2562

65 ซ้ือวัสดุการเกษตรจ านวน10 รายการ(รายละเอียดดัง
แนบ)

4,870.00 4,870.00 เฉพาะเจาะจง ใหญ่การยนต์, ยู่เซ่งฮวด ใหญ่การยนต์, ยู่เซ่งฮวด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208062010029 17/1/2562

66 รายงานขอความเห็นชอบการจัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด 
จ านวน 1 พาน เพ่ือใช้ส าหรับร่วมงานรัฐพิธี ''วันยุทธ
หัตถี''

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ ปราณี ร้านดอกไม้ ปราณี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208062010038 22/1/2562

67 จัดซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในโครงการว่ิงมาราธอนข้ึนเขา 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิษณุ  ขุมมา นายพิษณุ  ขุมมา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208062010036 22/1/2562

68 รายงานขอความเห็นชอบการจัดซ้ือพานพุ่มดอกไม้สด 
จ านวน 1 พาน เพ่ือใช้ส าหรับร่วมงานรัฐพิธี ''วันพ่อขุน
รามค าแหงมหาราช''

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ ปราณี ร้านดอกไม้ ปราณี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208062010037 22/1/2562

69 จ้างซ่อมระบบไม้ก้ันอัตโนมัติ(ชุดแขนก้ันMAG606-M 5 
เมตรขวา ทางขาเข้า-ขาออก)จ านวน 1 ชุด รายละเอียด
ดังแนบ

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ที. ฟิวเจอร์คอนโทรล
 จ ากัด

บริษัท เอส.ที. ฟิวเจอร์คอนโทรล
 จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208062120016 25/1/2562

70 ขอซ้ือน้ ามันดีเซล,น้ ามันเบนซินแก๊สโซฮอล95 ใช้เป็น
ส่วนผสมส าหรับใส่เคร่ืองพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย 
(รายการดังแนบ)

1,990.00 1,990.00 เฉพาะเจาะจง หจก.พิศาลพานิชท่าใหม่ หจก.พิศาลพานิชท่าใหม่ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208062120045 25/1/2562

71 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุท่ีใช้อ านวยความสะดวก
แก่ผู้ปฏิบัติงาน

1,095.00 1,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกภณิตาอลูมิเนียม จ ากัด บริษัท เอกภณิตาอลูมิเนียม จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062010002 3/1/2019

72 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ 
ส าหรับงานกีฬาสามวิทยาเขต

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ สองขุนทด นางกุหลาบ สองขุนทด บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062010008 4/1/2019

หนา้ 6



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

73 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าของท่ีระลึกแสดงความยินดี
เน่ืองในเทศกาล

4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวบุณยานุช ประชาโชติ นางสาวบุณยานุช ประชาโชติ สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062010007 4/1/2019

74 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

1,930.00 1,930.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยประดิษฐ์ 
วัฒนา, ร้านโชคพานิชอรัญ วัสดุ
ก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยประดิษฐ์ 
วัฒนา, ร้านโชคพานิชอรัญ วัสดุ
ก่อสร้าง

สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062010019 9/1/2019

75 ขออนุมัติเช่าและเบิกเงินค่าเช่าชุดการแสดงงานสมโภช
วันยุทธหัตถีสมเด็จพระเนเรศวรมหาราช ประจ าปี 2562

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนาฏลีลา ร้านนาฏลีลา ชุดสวยงาม เหมาะสม ราคาต่ าสุด PR0209062010021 9/1/2019

76 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาแต่งหน้านักแสดง
ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2562

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนงเยาว์ คงธนจารุเมธี นางนงเยาว์ คงธนจารุเมธี บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062010020 9/1/2019

77 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 5401014010308

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง พุทธชาติซัพพลาย พุทธชาติซัพพลาย บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062010030 15/1/2019

78 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ไป
ยังมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ในวันท่ี 18 ม.ค. 62

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ สองขุนทด นางกุหลาบ สองขุนทด บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062010031 16/1/2019

79 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 5401014010273

4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง พุทธชาติซัพพลาย พุทธชาติซัพพลาย บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062010032 16/1/2019

80 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองใน
วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันท่ี 18 ม.ค. 62

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกนกไทย ร้านกนกไทย จัดได้สวยงาม เหมาะสม ราคา
ต่ าสุด

PR0209062010036 18/1/2019

81 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 5401014010220 และ 
580101401000836

3,480.00 3,480.00 เฉพาะเจาะจง พุทธชาติซัพพลาย พุทธชาติซัพพลาย บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062010037 21/1/2019

82 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุอ านวนความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน (เส่ือน้ ามัน,ลูกกุญแจ)

1,280.00 1,280.00 เฉพาะเจาะจง นายมานิตย์ บุญประสิทธ์ิ นายมานิตย์ บุญประสิทธ์ิ สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062010039 22/1/2019

83 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน นข 3484 สระแก้ว

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด

บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062010041 29/1/2019

84 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการวางท่อ
ประปา บริเวณข้างสนามฟุตซอล

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางส าลี เหลาค า นางส าลี เหลาค า บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062010043 29/1/2019

หนา้ 7



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

85 ขออนุมัติจัดจ้างและจ่ายเงินค่าจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน 
ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี (ฉาบฝ้าและทาสี)

11,800.00 11,800.00 เฉพาะเจาะจง นายจรัญ วายลม นายจรัญ วายลม บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062010042 29/1/2019

86 ขออนุมัตซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุภาคสนามเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน

2,464.90 2,464.90 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงทิพย์การไฟฟ้า, ร้าน จ.
เจริญอะไหล่ยนต์

ร้านแสงทิพย์การไฟฟ้า, ร้าน จ.
เจริญอะไหล่ยนต์

สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062010045 30/1/2019

87 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับ
อากาศ ไป-กลับ ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ สองขุนทด นางกุหลาบ สองขุนทด บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062010044 30/1/2019

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

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร 
จ ากัด

สินค้ามีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062010046 31/1/2019

89 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการตกแต่ง
สถานท่ี โครงการ งานสืบสานวัฒนธรรมเบ้ืองบูรพาและ
งานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจ าปี 2562

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดลนภา ไชยวงษ์ นางสาวดลนภา ไชยวงษ์ มีความสามารถดี ราคาต่ าสุด PR0209062010047 31/1/2019

90 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมป๊ัมน้ าหอพักเทา-ทอง 1 
อาคาร A

7,310.00 7,310.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062010003 8/1/2562

91 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 3 ชนิด 5,150.00 5,150.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062010002 8/1/2562

92 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม
 หอพักเทา-ทอง 1

5,056.00 5,056.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แคซ่ี มลธิ น.ส. แคซ่ี มลธิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062010011 17/1/2562

93 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม
 หอพักเทา-ทอง 4

3,075.00 3,075.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062010012 17/1/2562

94 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพัก
เทา-ทอง 1

5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062010013 18/1/2562

95 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพัก
เทา-ทอง 4

13,803.00 13,803.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218062010001 21/1/2562

หนา้ 8



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

96 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน และผ้าห่ม หอพักเทา-
ทอง 2

4,125.00 4,125.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062010016 21/1/2562

97 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 29,500.00 29,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062010017 21/1/2562

98 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ หอพัก
เทา-ทอง 3

16,050.00 16,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218062010003 23/1/2562

99 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านหอพัก ณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันท่ี 4 ก.พ. 62

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัย
บูรพา และร้านวนิดา

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัย
บูรพา และร้านวนิดา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062010021 28/1/2562

100 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 2,352.93 2,352.93 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062010024 28/1/2562

101 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมป๊ัมน้ าหอพักเทา-ทอง 3 4,150.00 4,150.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062010025 28/1/2562

102 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมพัดลมโคจร 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062010022 28/1/2562

103 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าประตูช่องเซอร์วิสใต้อาคาร 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง นางจรรยา บุญเม่น นางจรรยา บุญเม่น มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218062010004 30/1/2562

104 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ าประปา ภายในห้องพัก
นิสิตหอพักเทา-ทอง 3 ห้อง B519

3,207.00 3,207.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์  พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์  พ่ึงสังวาลย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062020004 1/2/2562

105 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม 1,286.00 1,286.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062020005 1/2/2562

หนา้ 9



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

106 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 3 ชนิด 3,120.00 3,120.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062020006 1/2/2562

107 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมพัดลมโคจร หอพักเทา-ทอง 2 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์  พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์  พ่ึงสังวาลย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062020023 14/2/2562

108 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม
 หอพักเทา-ทอง 1

5,075.00 5,075.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แคซ่ี มลธิ น.ส. แคซ่ี มลธิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062020021 14/2/2562

109 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ าประปาหอพักเทา-ทอง
 3 ห้อง A521

3,498.00 3,498.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์  พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์  พ่ึงสังวาลย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062020027 15/2/2562

110 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม
 หอพักเทา-ทอง 4

6,253.00 6,253.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แคซ่ี มลธิ น.ส. แคซ่ี มลธิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062020028 18/2/2562

111 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 5 ชนิด 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062020029 25/2/2562

112 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 ชนิด 3,691.50 3,691.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกมาท จ ากัด บริษัท โกมาท จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062020030 25/2/2562

113 ขออนุมัติจ้างเหมาเดินสายสัญญาณจุดติดต้ังกล้องวงจร
ปิด

13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ 
กรุ๊ป                           ราคา
เสนอ 13,375 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ 
กรุ๊ป                        ราคา
จ้าง 13,375 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062010001 2/1/2562

114 ขออนุมัติจ้างเหมาติดต้ังชุดควบคุมการท างานเปิด-ปิด
แอร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล มังโส               
ราคาเสนอ 22,000 บาท

นายอนุกูล มังโส            ราคา
จ้าง 22,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062010002 2/1/2562

115 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม

1,280.00 1,280.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ 
ราคาเสนอ 1,280 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ 
ราคาจ้าง 1,280 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062010003 3/1/2562

หนา้ 10



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

116 ขออนุมัติจัดซ้ือดอกไม้ธูปเทียน ถวานพระสงฆ์ 
(โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายใน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าปี 2562 ในวันท่ี 8
 มกราคม 2562)

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

ร้านดอกไม้กัลยา         ราคาซ้ือ
 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062010012 7/1/2562

117 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษา รถตู้ปรับอากาศ ฮท 
275 กรุงเทพมหานคร

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพชรฟิล์ม แอนด์ ซาวด์ 
ราคาเสนอ 1,500 บาท

ร้าน เพชรฟิล์ม แอนด์ ซาวด์
ราคาจ้าง 1,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062010022 9/1/2562

118 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ 
(โครงการฝึกปฏิบัติการวิจัย''''ติดตามความก้าวหน้าใน
การท าดุษฎีนิพนธ์'''' หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ใน
วันท่ี 25-27 มกราคม 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี)

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

นายสรานนท์  สายสุวรรณ ราคา
จ้าง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062010041 14/1/2562

119 ขออนุมัติจ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

77,789.00 77,789.00 เฉพาะเจาะจง สุพจน์แอร์เซอร์วิส            ราคา
เสนอ 77,789 บาท

สุพจน์แอร์เซอร์วิส          ราคา
จ้าง 77,789 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062010003 16/1/2562

120 ขออนุมัติจัดซ้ือถังดับเพลิงของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

33,651.50 33,651.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลพีพี อนันตทรัพย์ 
จ ากัด                            
ราคาเสนอ 33,651.50 บาท

บริษัท แอลพีพี อนันตทรัพย์ 
จ ากัด                        ราคา
ซ้ือ 33,651.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062010004 18/1/2562

121 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้า จ้างเหมาเดิน
สายไฟ และเค่าเช่าเต็นท์ โครงการสัปดาห์ประชาธิปไตย
 ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ ลานกิจกรรมหลังคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ วันท่ี 22-24 มกราคม พ.ศ. 2562

98,600.00 98,600.00 เฉพาะเจาะจง นายภาสกร  ธนูวัฒนา         
ราคาเสนอ 98,600 บาท

นายภาสกร  ธนูวัฒนา       
ราคาจ้าง 98,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062010007 21/1/2562

122 ขออนุมัติจ้างเช่าเคร่ืองเสียง ระบบไฟ แสง สี และไฟ
ประดับรอบพ้ืนท่ีการจัดงาน โครงการสัปดาห์
ประชาธิปไตย ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ ลาน
กิจกรรมหลังคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันท่ี 22-24 
มกราคม พ.ศ. 2562

85,500.00 85,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดู  เท
นเมนท์ จ ากัด                 ราคา
เสนอ 85,000 บาท

บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเท
นเมนท์ จ ากัด          ราคาจ้าง 
85,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062010006 21/1/2562

หนา้ 11



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

123 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีจัดงาน 
โครงการสัปดาห์ประชาธิปไตย ประจ าปีการศึกษา 2561
 ณ ลานกิจกรรมหลังคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันท่ี 22-24
 มกราคม พ.ศ. 2562

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววีนา  จิตมาต       ราคา
เสนอ 12,000 บาท

นางสาววีนา  จิตมาต        
ราคาจ้าง 12,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062010005 21/1/2562

124 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืมของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์                 
ราคาเสนอ 2,800 บาท

ร้านสุภรณ์ทิพย์            ราคา
ซ้ือ 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062010054 22/1/2562

125 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและค่าเข้าเล่ม(เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ ฉบับปี 
2558-2561)

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ 
ราคาเสนอ 1,400 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ 
ราคาจ้าง 1,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062010053 22/1/2562

126 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ 
ราคาเสนอ 6,000 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ 
ราคาจ้าง 6,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062010056 24/1/2562

127 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคา
เสนอ 8,500 บาท

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ 
ราคาจ้าง 8,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062010062 25/1/2562

128 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคล 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ      
ราคาเสนอ 9,500 บาท

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ ราคา
จ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062010059 25/1/2562

129 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา  แก้วแหวน        
ราคาเสนอ 9,500 บาท

นายบูรพา  แก้วแหวน      ราคา
จ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062010061 25/1/2562

130 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้างานคอมพิวเตอร์ 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ    ราคา
เสนอ 9,500 บาท

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ ราคา
จ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062010060 25/1/2562

131 ขออนุมัติจัดซ้ือ Adapter  Noterbook ของอาจารย์ใน
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
                           ราคาเสนอ
 1,700 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
                       ราคาจ้าง 
1,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062010071 30/1/2562

132 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างเหมาท าส่ือตัวอย่างการแต่ง
กายของบัณฑิต

75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010212 1/1/2562

หนา้ 12



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

133 ขออนุมัติเบิกเงินค่ารับรองการประชุมและค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจรับ

5,950.00 5,950.00 เฉพาะเจาะจง แก้ว กาแฟสด แก้ว กาแฟสด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010054 9/1/2562

134 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือของท่ีระลึก 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ร้านมารดา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010174 14/1/2562

135 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือเทปผ้าสีด า สีแดง 11,864.06 11,864.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010216 17/1/2562

136 ขอความเห็นชอบเสนอจัดจ้างท าตรายาง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟิค แสนสุขกราฟฟิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010210 17/1/2562

137 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างขนย้ายเอกสารทางการเงิน
และบัญชี

6,360.00 6,360.00 เฉพาะเจาะจง นายสโรจ ทรัพย์บุญมี นายสโรจ ทรัพย์บุญมี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010259 22/1/2562

138 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010273 23/1/2562

139 ขอความเห็นชอบเสนอจ้างท าแผนผังเส้นระยะการเดิน 56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010276 23/1/2562

140 ขอความเห็นชอบซ้ือวัสดุส านักงาน 240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010288 24/1/2562

141 ขอความเห็นชอบเสนอจัดซ้ือหน้ากากปิดจมูก จ านวน 5
 แพ็ค

325.00 325.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062010302 25/1/2562

142 ขอความเห็ชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(หมึกพิมพ์)

25,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด PR0206062010157 11/1/2562

143 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 2,086.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) PR0206062010332 30/1/2562

หนา้ 13



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

144 ขออนุมัติจ้างเหมาเดินสายสัญญาณจุดติดต้ังกล้องวงจร
ปิด

13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ 
กรุ๊ป                           ราคา
เสนอ 13,375 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ 
กรุ๊ป                        ราคา
จ้าง 13,375 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062010001 2/1/2562

145 ขออนุมัติจ้างเหมาติดต้ังชุดควบคุมการท างานเปิด-ปิด
แอร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุกูล มังโส               
ราคาเสนอ 22,000 บาท

นายอนุกูล มังโส            ราคา
จ้าง 22,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062010002 2/1/2562

146 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน
ยุติธรรมและสังคม

1,280.00 1,280.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ 
ราคาเสนอ 1,280 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ 
ราคาจ้าง 1,280 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062010003 3/1/2562

147 ขออนุมัติจัดซ้ือดอกไม้ธูปเทียน ถวานพระสงฆ์ 
(โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายใน
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ประจ าปี 2562 ในวันท่ี 8
 มกราคม 2562)

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

ร้านดอกไม้กัลยา         ราคาซ้ือ
 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062010012 7/1/2562

148 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษา รถตู้ปรับอากาศ ฮท 
275 กรุงเทพมหานคร

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เพชรฟิล์ม แอนด์ ซาวด์ 
ราคาเสนอ 1,500 บาท

ร้าน เพชรฟิล์ม แอนด์ ซาวด์
ราคาจ้าง 1,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062010022 9/1/2562

149 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ 
(โครงการฝึกปฏิบัติการวิจัย''''ติดตามความก้าวหน้าใน
การท าดุษฎีนิพนธ์'''' หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ใน
วันท่ี 25-27 มกราคม 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี)

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

นายสรานนท์  สายสุวรรณ ราคา
จ้าง 9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062010041 14/1/2562

150 ขออนุมัติจ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

77,789.00 77,789.00 เฉพาะเจาะจง สุพจน์แอร์เซอร์วิส            ราคา
เสนอ 77,789 บาท

สุพจน์แอร์เซอร์วิส          ราคา
จ้าง 77,789 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062010003 16/1/2562

151 ขออนุมัติจัดซ้ือถังดับเพลิงของคณะรัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์

33,651.50 33,651.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลพีพี อนันตทรัพย์ 
จ ากัด                            
ราคาเสนอ 33,651.50 บาท

บริษัท แอลพีพี อนันตทรัพย์ 
จ ากัด                        ราคา
ซ้ือ 33,651.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062010004 18/1/2562

หนา้ 14



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

152 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้า จ้างเหมาเดิน
สายไฟ และเค่าเช่าเต็นท์ โครงการสัปดาห์ประชาธิปไตย
 ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ ลานกิจกรรมหลังคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ วันท่ี 22-24 มกราคม พ.ศ. 2562

98,600.00 98,600.00 เฉพาะเจาะจง นายภาสกร  ธนูวัฒนา         
ราคาเสนอ 98,600 บาท

นายภาสกร  ธนูวัฒนา       
ราคาจ้าง 98,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062010007 21/1/2562

153 ขออนุมัติจ้างเช่าเคร่ืองเสียง ระบบไฟ แสง สี และไฟ
ประดับรอบพ้ืนท่ีการจัดงาน โครงการสัปดาห์
ประชาธิปไตย ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ ลาน
กิจกรรมหลังคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันท่ี 22-24 
มกราคม พ.ศ. 2562

85,500.00 85,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดู  เท
นเมนท์ จ ากัด                 ราคา
เสนอ 85,000 บาท

บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเท
นเมนท์ จ ากัด          ราคาจ้าง 
85,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062010006 21/1/2562

154 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีจัดงาน 
โครงการสัปดาห์ประชาธิปไตย ประจ าปีการศึกษา 2561
 ณ ลานกิจกรรมหลังคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันท่ี 22-24
 มกราคม พ.ศ. 2562

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววีนา  จิตมาต       ราคา
เสนอ 12,000 บาท

นางสาววีนา  จิตมาต        
ราคาจ้าง 12,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062010005 21/1/2562

155 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืมของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์                 
ราคาเสนอ 2,800 บาท

ร้านสุภรณ์ทิพย์            ราคา
ซ้ือ 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062010054 22/1/2562

156 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและค่าเข้าเล่ม(เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ ฉบับปี 
2558-2561)

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ 
ราคาเสนอ 1,400 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ 
ราคาจ้าง 1,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062010053 22/1/2562

157 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ 
ราคาเสนอ 6,000 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ 
ราคาจ้าง 6,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062010056 24/1/2562

158 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคา
เสนอ 8,500 บาท

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ 
ราคาจ้าง 8,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062010062 25/1/2562

159 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงานบุคคล 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ      
ราคาเสนอ 9,500 บาท

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ ราคา
จ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062010059 25/1/2562

หนา้ 15



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

160 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านงาน
ประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบูรพา  แก้วแหวน        
ราคาเสนอ 9,500 บาท

นายบูรพา  แก้วแหวน      ราคา
จ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062010061 25/1/2562

161 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้างานคอมพิวเตอร์ 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ    ราคา
เสนอ 9,500 บาท

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ ราคา
จ้าง 9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062010060 25/1/2562

162 ขออนุมัติจัดซ้ือ Adapter  Noterbook ของอาจารย์ใน
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
                           ราคาเสนอ
 1,700 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
                       ราคาจ้าง 
1,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062010071 30/1/2562

163 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์สี (ด า,ฟ้า,เหลือง,แดง) 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062010003 4/1/2562

164 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ 5,550.00 5,550.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062010035 9/1/2562

165 ขอซ้ือวัสดุเข้าสต๊อก 6,672.00 6,672.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062010053 16/1/2562

166 ขอซ้ือน้ ายาและอุปกรณ์ท าความสะอาดรถยนต์ของคณะ 2,232.01 2,232.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062010057 16/1/2562

167 ขอซ้ือสีชอล์กพาสเทล 390.02 390.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062010062 16/1/2562

168 ขอซ้ือกระดาษเขียนตอบ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและตรงกับ
ความต้องการ

PO0500062010001 18/1/2562

169 ขอซ้ือไส้ปากกา 220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณทิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณทิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062010054 16/1/2562

170 ขอซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีการบริการท่ีดี PR0500062010064 17/1/2562

171 จ้างท าป้ายไวนิลพร้อมขาต้ัง และป้ายช่ือภาควิชาพร้อม
ขาต้ัง

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ มีความเช่ียวชาญในการท าป้าย
ไวนิล

PR0500062010079 21/1/2562

172 จ้างพิมพ์วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ปีท่ี 27 ฉบับท่ี 53 เดือน มกราคม- เมษายน 2562

90,950.00 90,950.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี. เจ. พร้ินต้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี. เจ. พร้ินต้ิง เป็นผู้ผลิตงานท่ีมีคุณภาพ PO0500062010004 24/1/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

173 จ้างเช่ารถตู้จ านวน 4 วัน 13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ คิดดี นายโสภณ คิดดี มีการบริการรถเช่าท่ีปลอดภัย
และราคาไม่สูงมาก

PO0500062010002 24/1/2562

174 จ้างท าป้ายช่ืออาจารย์ต้ังโต๊ะ และติดผนัง 850.00 850.00 เฉพาะเจาะจง นางวนิดา  ศุภฤทธ์ิ นางวนิดา  ศุภฤทธ์ิ มีความเช่ียวชาญในการท าป้าย
ช่ือและราคาไม่สูง

PR0500062010088 24/1/2562

175 ขอจ้างท าป้ายไวนิล 650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ มีความเช่ียวชาญในการท าป้าย
ไวนิล

PR0500062010095 28/1/2562

176 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหนังสือประกอบการฝึกอบรม 56,400.00 56,400.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ มีการบริการท่ีดีราคาถูก PO0500062010005 30/1/2562

177 จ้างถ่ายเอกสารแบบทดสอบ 4,860.00 4,860.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ มีการบริการท่ีดีราคาถูก PR0500062010102 29/1/2562

178 ขอจ้างพิมพ์ประกาศนียบัตร 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายธชาดล ภัทรวิไลโชค นายธชาดล ภัทรวิไลโชค มีการบริการท่ีดีราคาถูก PR0500062010101 29/1/2562

179 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 2,630.00 2,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
 2,630.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
 2,630.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010002 2/1/2562

180 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
 6,900.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
 6,900.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010004 2/1/2562

181 ขออนุมัติซ้ือข้าวสาร 1,352.00 1,352.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด 
1,320.00

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด
 1,320.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010001 2/1/2562

182 ขออนุมัติซ้ืออาหารแห้งส าหรับจัดชุดของท่ีระลึก 39,332.00 39,332.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันเพ็ญ แดงโสภา 
39,332.00

นางสาวจันเพ็ญ แดงโสภา 
39,332.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010007 3/1/2562

183 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 2,456.00 2,456.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
2,456.00

นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
2,456.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010008 3/1/2562

184 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 6,145.00 6,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 6,145.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 6,145.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010014 4/1/2562

185 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 9,205.00 9,205.00 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 9,205.00 ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 9,205.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010013 4/1/2562

186 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 2,650.00 2,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
2,650.00

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
2,650.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010012 4/1/2562

187 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,500.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010019 4/1/2562

หนา้ 17



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

188 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,584.00 3,584.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
3,584.00

นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
3,584.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010027 8/1/2562

189 ขออนุมัติจัดซ้ือของขวัญส าหรับเด็ก 168.00 168.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 168.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 168.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010037 9/1/2562

190 ขออนุมัติจัดซ้ือของขวัญส าหรับเด็ก 555.00 555.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เจริญผล 555.00 ร้าน ส.เจริญผล 555.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010036 9/1/2562

191 ขออนุมัติจัดซ้ือของขวัญส าหรับเด็ก 1,255.25 1,255.25 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 1,255.25

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 1,255.25

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010035 9/1/2562

192 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 591.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 591.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010032 9/1/2562

193 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ 275.00 275.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียบฮวด 275.00 ร้านเจียบฮวด 275.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010038 9/1/2562

194 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส าหรับจัดกระเช้าของท่ีระลึก (เพ่ิมเติม) 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชามบางแสน 732.00 ร้านจานชามบางแสน 732.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010031 9/1/2562

195 ขออนุมัติซ้ืออาหารแห้งส าหรับจัดชุดของท่ีระลึก 
(เพ่ิมเติม)

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 8,961.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 8,961.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010029 9/1/2562

196 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 2,675.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 2,675.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010030 9/1/2562

197 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา พินหอม 330.00 นางสุกัญญา พินหอม 330.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010052 10/1/2562

198 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
 2,675.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
 2,675.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010053 10/1/2562

199 ขออนุมัติจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ 2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ 2,160.00 บ้านคอมพิวเตอร์ 2,160.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010056 10/1/2562

200 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,000.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010054 10/1/2562

201 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 6,100.00 6,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
 6,100.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
 6,100.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010057 10/1/2562

202 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
 6,900.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
 6,900.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010055 10/1/2562

หนา้ 18



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

203 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 5,277.97 5,277.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
5,277.97

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
 5,277.97

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010058 11/1/2562

204 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารสี 1,887.00 1,887.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,887.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,887.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010064 14/1/2562

205 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 
420.00

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 
420.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010070 14/1/2562

206 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 17,057.70 17,057.70 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 
17,057.70

นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 
17,057.70

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010062 14/1/2562

207 ขออนุมัติจัดท าบอร์ด Countdown สอบสภา 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีลลอสอาร์ตดีไซน์ 1,000.00 ร้านซีลลอสอาร์ตดีไซน์ 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010063 14/1/2562

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

PR0400062010074 15/1/2562

209 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,965.00 3,965.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
3,965.00

นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
3,965.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010071 15/1/2562

210 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 600.00 ศึกษาภัณฑ์ชลบุรี 600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010075 15/1/2562

211 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 600.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010076 15/1/2562

212 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนแก๊ส 395.00 ร้านบางแสนแก๊ส 395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010072 15/1/2562

213 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 3,000.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010073 15/1/2562

214 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารนิธิโรจน์ 
1,000.00

ศูนย์ถ่ายเอกสารนิธิโรจน์ 
1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010088 16/1/2562

215 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย 600.00 วินเพาเวอร์ ซัพพลาย 600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010086 16/1/2562

216 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 1,000.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010091 16/1/2562

217 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 1,000.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010090 16/1/2562

หนา้ 19



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

218 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 1,000.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010089 16/1/2562

219 ขออนุมัติซ้ืออาหารแห้งส าหรับจัดชุดตักบาตร 540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด 
523.00

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จ ากัด
 523.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010085 16/1/2562

220 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสารนิธิโรจน์ 
1,000.00

ศูนย์ถ่ายเอกสารนิธิโรจน์ 
1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010087 16/1/2562

221 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 1,915.98 1,915.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,915.98

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
 1,915.98

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010102 17/1/2562

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

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
50,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010105 17/1/2562

223 ขออนุมัติซ้ือวัสดุุประกอบการเรียนการสอน 7,919.04 7,919.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
7,919.04

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
 7,919.04

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010101 17/1/2562

224 ขออนุมัติซ้ืออาหารแห้งส าหรับจัดชุดของท่ีระลึก 
(เพ่ิมเติม)

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 2,407.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) 2,407.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010111 18/1/2562

225 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 994.00 994.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 994.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 994.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010117 21/1/2562

226 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.พร้ินช็อป 500.00 เอส.พี.พร้ินช็อป 500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010116 21/1/2562

227 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์สีด า 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด 
3,852.00

บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด 
3,852.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010114 21/1/2562

228 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ 595.00 595.00 เฉพาะเจาะจง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 
595.00

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล 
595.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010118 21/1/2562

229 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 6,000.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 6,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010115 21/1/2562

230 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,727.00 3,727.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
3,727.00

นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
3,727.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010120 22/1/2562

231 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา พินหอม 330.00 นางสุกัญญา พินหอม 330.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010119 22/1/2562

232 ขออนุมัติซ้ืออาหารทะเลแห้งส าหรับจัดชุดของท่ีระลึก 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภรณ์ วรรณจุฑา 
1,500.00

นางสาวอาภรณ์ วรรณจุฑา 
1,500.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010122 23/1/2562

หนา้ 20



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

233 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 3,736.01 3,736.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
3,736.01

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
 3,736.01

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010124 23/1/2562

234 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 2,675.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 2,675.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010123 23/1/2562

235 ขออนุมัติซ้ือของตกแต่งชุดของท่ีระลึก (เพ่ิมเติม) 15.00 15.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชามบางแสน 15.00 ร้านจานชามบางแสน 15.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010127 24/1/2562

236 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 16,233.27 16,233.27 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
16,233.27

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
 16,233.27

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010128 25/1/2562

237 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 1,645.00 1,645.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,645.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 1,645.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010133 28/1/2562

238 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 2,450.00 2,450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรณ์ทิพย์ 2,450.00 ร้านสุภรณ์ทิพย์ 2,450.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010134 28/1/2562

239 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 2,529.00 2,529.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 2,529.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 2,529.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010132 28/1/2562

240 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 6,270.00 6,270.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐ
โภคิน 5,610.00

นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐ
โภคิน 5,610.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010131 28/1/2562

241 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,780.00 3,780.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
3,780.00

นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 
3,780.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010139 29/1/2562

242 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส าหรับใช้ในการเรียนการสอน 5,140.00 5,140.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ เภสัชไทย
พัฒนา 5,140.00

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เภสัชไทย
พัฒนา 5,140.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010155 31/1/2562

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

บริษัท ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด 
50,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010157 31/1/2562

244 ขออนุมัติจัดซ้ือถังขยะ 9,660.00 9,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) 
9,660.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด
 (มหาชน) 
9,660.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010158 31/1/2562

245 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 5,060.03 5,060.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
5,060.03

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
 5,060.03

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010156 31/1/2562

246 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส าหรับฝึกซ้อมการบรรเทาสาธารณภัย 10,635.80 10,635.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันแสน ซัพพลาย จ ากัด 
10,635.80

บริษัท พันแสน ซัพพลาย จ ากัด 
10,635.80

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062010154 31/1/2562

247 วัสดุอืน 3,950.00 3,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์อิเล็คทริค ร้านกฤษณ์อิเล็คทริค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010017 2/1/2019

หนา้ 21



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

248 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนุิสิต 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ร้านมารดา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010019 2/1/2019

249 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จีนเมือง นางสุกัญญา จีนเมือง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010022 2/1/2019

250 ขอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 23,861.00 23,861.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062010008 15/1/2019

251 ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน-ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย CHNS 
และวิเคราะห์ตัวอย่างด้วย O

2,175.00 2,175.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010044 4/1/2019

252 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 56,934.70 56,934.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062010003 8/1/2019

253 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062010002 8/1/2019

254 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 31,886.00 31,886.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรช่ัน 
จ ากัด

บริษัท ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรช่ัน 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062020004 7/2/2019

255 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 6 รายการ (สารเคมี) 15,543.89 15,543.89 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010101 9/1/2019

256 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเนอร์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท อินเนอร์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010091 9/1/2019

257 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 11,412.09 11,412.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010100 9/1/2019

258 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 26,653.70 26,653.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010102 9/1/2019

259 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 1 รายการ (หมึกพิมพ์เลเซอร์ Hp 
CF210)

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010087 9/1/2019

260 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 28 รายการ 8,080.00 8,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ อิเล็คทริค, ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด วงศ์ทรายทอง, ร้าน
สหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด
, น้ าด่ืมบ้านและสวน, นางมติกา 
พิมพ์สกุล, ร้านธนาดล, และ 
บริษัทบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ร้าน เจ อิเล็คทริค, ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด วงศ์ทรายทอง, ร้าน
สหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด
, น้ าด่ืมบ้านและสวน, นางมติกา
 พิมพ์สกุล, ร้านธนาดล, และ 
บริษัทบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010098 9/1/2019

หนา้ 22



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

261 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 43 รายการ 9,677.00 9,677.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด, นางมณีรัตน์ อยู่อ่อน, ร้าน
เจียบฮวด, ร้านเจ้หมวย ไข่สด, 
นางกันยา ปัญญาณธรรม และ 
ร้าน SP PRINT

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด, นางมณีรัตน์ อยู่อ่อน, ร้าน
เจียบฮวด, ร้านเจ้หมวย ไข่สด, 
นางกันยา ปัญญาณธรรม และ 
ร้าน SP PRINT

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010099 9/1/2019

262 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 5,564.00 5,564.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010118 10/1/2019

263 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 6 รายการ 8,206.50 8,206.50 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านละสวน/ ร้านสหกรณ์ 
ม.บูรพา/ นายธารทอง โรจน์ศิริ
กุลชัย/ คุณดวงฤดี/ หจก.เจ.พี.
เคมีภัณฑ์

น้ าด่ืมบ้านละสวน/ ร้านสหกรณ์ 
ม.บูรพา/ นายธารทอง โรจน์ศิริ
กุลชัย/ คุณดวงฤดี/ หจก.เจ.พี.
เคมีภัณฑ์

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010127 11/1/2019

264 ขออนุมัติซ้ือ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล, ร้านบ้าน
สวน เฟรม

ร้านบุปผชาติ หน้าศาล, ร้าน
บ้านสวน เฟรม

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010135 14/1/2019

265 ขออนุมัติซ้ือ 2,788.00 2,788.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, 
ร้านกุญแจทอง, ร้านไถ่เส็ง, ร้าน
สุภรณ์ทิพย์, ร้านปริญญาโฟโต๊
ดิจิตอล, ร้านตะวันออกสต๊ิกเกอร์

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, 
ร้านกุญแจทอง, ร้านไถ่เส็ง, ร้าน
สุภรณ์ทิพย์, ร้านปริญญาโฟโต๊
ดิจิตอล, ร้านตะวันออกสต๊ิกเกอร์

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010139 15/1/2019

266 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต 6,075.00 6,075.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010143 15/1/2019

267 หมึกเคร่ืองพิมพ์ CE278A 3,060.00 3,060.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010154 16/1/2019

268 วัสดุวิทยาศาสตร์ stripette 10 ml 3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทิฟิค 
มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทิฟิค 
มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010155 16/1/2019

269 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองออโต้เครฟ เลขท่ี 
560803802000001

7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน  ฮะสุน นายระพิน  ฮะสุน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010158 16/1/2019

270 วัสดุส านักงาน 3 รายการ 2,803.40 2,803.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010157 16/1/2019

271 วัสดุอ่ืนๆ 13 รายการ 22,009.90 22,009.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010156 16/1/2019

หนา้ 23



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

272 วัสดุส านักงาน 26 รายการ 4,174.00 4,174.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
,กฤษณ์ อีเลคทริค,ร้านธีรเดช,
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
,กฤษณ์ อีเลคทริค,ร้านธีรเดช,
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010159 16/1/2019

273 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 4 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010175 18/1/2019

274 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 5 รายการ 5,850.00 5,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010177 18/1/2019

275 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน  ฮะสุน นายระพิน  ฮะสุน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010176 18/1/2019

276 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 1,515.00 1,515.00 เฉพาะเจาะจง สมศักด์ิ ปันดี, ร้านสหกาณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด, ร้าน
เจียบฮวด, ไถ่เส็ง, ไพรเวชค้าวัสดุ

สมศักด์ิ ปันดี, ร้านสหกาณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด, ร้าน
เจียบฮวด, ไถ่เส็ง, ไพรเวชค้าวัสดุ

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010178 18/1/2019

277 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 7,890.00 7,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010179 18/1/2019

278 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 15 รายการ 1,747.00 1,747.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ ม.บูรพา ร้านสหกรณ์ ม.บูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010180 18/1/2019

279 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 13 ถัง 455.00 455.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010194 21/1/2019

280 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 27,284.00 27,284.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062020001 1/2/2019

281 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 3 รายการ 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010191 21/1/2019

282 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 47,790.00 47,790.00 เฉพาะเจาะจง องค์การสุรา กรมสรรพสามิต องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010195 21/1/2019

283 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ 18,735.70 18,735.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิทีวีเวล จ ากัด บริษัท ยูนิทีวีเวล จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010190 21/1/2019

284 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ จ านวน 12 รายการ 29,671.10 29,671.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010206 21/1/2019

หนา้ 24



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

285 ขอซ้ือวัสดุ 26 รายการ 9,200.50 9,200.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010200 21/1/2019

286 ขอซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062020002 1/2/2019

287 ขออนุมัติจ้างซักผ้าเช็ดมือ (ส าหรับการเรียนปฏิบัติการ) 806.00 806.00 เฉพาะเจาะจง นางนวพร พงษ์ไพโรจน์ นางนวพร พงษ์ไพโรจน์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010192 21/1/2019

288 ขออนุมัติจ้างติดต้ังประตู 17,700.00 17,700.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062010010 24/1/2019

289 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010220 22/1/2019

290 ขออนุมัติซ้ือ 1,688.00 1,688.00 เฉพาะเจาะจง จานชาม บางแสน จานชาม บางแสน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010225 23/1/2019

291 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 4 รายการ (หมึกพิมพ์ Hp 131A ) 14,900.00 14,900.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010233 24/1/2019

292 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 42 รายการ (วัสดุภาควิชาฯ ) 9,717.00 9,717.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน BANCOM SHOP, นาง
กันยา ปัญญาณธรรม, ร้าน 
มารดา, นายวิชัย มณูกุล, ร้าน 
กฤษณ์ อีเล็คทริค, ร้าน ไพรเวช
ค้าวัสดุ, ร้าน เอส เอส เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย และ บริษัท 
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ร้าน BANCOM SHOP, นาง
กันยา ปัญญาณธรรม, ร้าน 
มารดา, นายวิชัย มณูกุล, ร้าน 
กฤษณ์ อีเล็คทริค, ร้าน ไพรเวช
ค้าวัสดุ, ร้าน เอส เอส เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย และ บริษัท 
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010234 24/1/2019

293 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 22 รายการ (วัสดุภาควิชาฯ ) 6,906.85 6,906.85 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจียบฮวด, ร้าน ไสว การช่าง
, ร้าน ธนาดล, ร้าน ไพรเวชค้า
วัสดุ,นายอาทิตย์ เจริญแพทย์, 
ร้าน กฤษณ์ อีเลคทริค, นายไพร
เดช สุทธิเรือง, บริษัท บัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี จ ากัด, ห.จ.ก.สุข
เกษมอะไหล่ยนต์ และ ร้าน ฮ้อ
ชุนหลีแมชินเนอร่ี

ร้าน เจียบฮวด, ร้าน ไสว การช่าง
, ร้าน ธนาดล, ร้าน ไพรเวชค้า
วัสดุ,นายอาทิตย์ เจริญแพทย์, 
ร้าน กฤษณ์ อีเลคทริค, นายไพร
เดช สุทธิเรือง, บริษัท บัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี จ ากัด, ห.จ.ก.สุข
เกษมอะไหล่ยนต์ และ ร้าน ฮ้อ
ชุนหลีแมชินเนอร่ี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010235 24/1/2019

หนา้ 25



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

294 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 1 รายการ (หมึกพิมพ์ Kyocera 
FS-1028)

12,800.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010232 24/1/2019

295 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต 1,439.00 1,439.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010229 24/1/2019

296 ขออนุมัติซ้ือ-วัสดุอ่ืนๆ 6,527.00 6,527.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยส-ซายน์ จ ากัด บริษัท เยส-ซายน์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010263 28/1/2019

297 ขออนุม้ติซ้ือ 663.00 663.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตเอกสาร, บริษัท
บัณฑิตสเตชันเนอร่ีจ ากัด

ร้านบัณฑิตเอกสาร, บริษัท
บัณฑิตสเตชันเนอร่ีจ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010261 28/1/2019

298 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 76,601.30 76,601.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010267 29/1/2019

299 ขอซ้ือของท่ีระลึก 660.00 660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสวสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010268 29/1/2019

300 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต 485.00 485.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010275 29/1/2019

301 ขออนุมัติซ้ือ-วัสดุอ่ืนๆ จ านวน 1 รายการ 3,145.80 3,145.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010265 29/1/2019

302 ขออนุมัติซ้ือ-วัสดุอ่ืนๆ จ านวน 8 รายการ 19,999.37 19,999.37 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซายน์ติฟิค  
เคมีคอล  ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซายน์ติฟิค  
เคมีคอล  ซัพพลาย

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010264 29/1/2019

303 ขออนุมัติซ้ือ-หมึกเคร่ืองพิมพ์ 20,915.00 20,915.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010266 29/1/2019

304 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 20 รายการ 5,906.00 5,906.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช/ บางแสนแก๊ส/ ศ.
ประภัสสร/ คุณวนิดา/ ร้านไถ่
เส็ง/บ.ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด

ร้านธีรเดช/ บางแสนแก๊ส/ ศ.
ประภัสสร/ คุณวนิดา/ ร้านไถ่
เส็ง/บ.ปิโตรเลียม 2016 จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010277 30/1/2019

305 ขออนุมัติซ้ือ 1,638.00 1,638.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุกัญญา  จีนเมือง ร้านสุกัญญา  จีนเมือง ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010276 30/1/2019

306 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 34,314.90 34,314.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010283 30/1/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

307 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 39 รายการ 14,029.87 14,029.87 เฉพาะเจาะจง ร้านสอาดพานิช
ร้านคลังยาชลบุรี
ร้านสัมมาชีพ สาขาชลบุรี
ร้านเจียบฮวด 
ร้านนิวแมนพาณิชย์
ร้านจานชาม บางแสน
ร้าน AQ COPPY
ร้านสดใส ก๊อบป้ี
บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด

ร้านสอาดพานิช
ร้านคลังยาชลบุรี
ร้านสัมมาชีพ สาขาชลบุรี
ร้านเจียบฮวด 
ร้านนิวแมนพาณิชย์
ร้านจานชาม บางแสน
ร้าน AQ COPPY
ร้านสดใส ก๊อบป้ี
บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010279 30/1/2019

308 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 4,215.80 4,215.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010284 30/1/2019

309 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด 
(ประเทศไทย) จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010285 30/1/2019

310 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 8 รายการ 9,444.00 9,444.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียบฮวด
นายวิจิตร ศรีมีชัย
บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด

ร้านเจียบฮวด
นายวิจิตร ศรีมีชัย
บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062010290 31/1/2019

311 ขอจัดซ้ือน้ ามันประจ าเดือนมกราคม  2562 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจาก
กรีนเนท จ ากด

หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจาก
กรีนเนท จ ากด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062010008 7/1/2019

312 ขอจัดซ้ือกล่องพลาสติก  เพ่ือใช้ในการเก็บเอกสารใน
คณะศิลปกรรมศาสตร์

2,677.14 2,677.14 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอเอ 
เฟอร์นิเจอร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โอเอ 
เฟอร์นิเจอร์

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062010010 7/1/2019

313 ขอจัดซ้ือวัสดุในการท าควมสะอาดอาคารคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

17,772.70 17,772.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีอาร์. บูรพา ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษัท บีอาร์. บูรพา ซัพพลาย 
จ ากัด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062010009 7/1/2019

314 ขอจัดซ้ือคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการจัดท างาน
ในส านักงานคณบดี

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทไอที ซิต้ี จ ากัด (มหาชน) บริษัทไอที ซิต้ี จ ากัด (มหาชน) เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062010044 14/1/2019

315 ขอจัดซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ในการจัดท างานในสาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

4,580.00 4,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด 
(มหาชน)

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062010049 15/1/2019

316 ขอจัดซ้ือวัสดุ  เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์

170.00 170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหนองมนแก๊ส ร้านหนองมนแก๊ส เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062010051 16/1/2019

หนา้ 27



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

317 ขอจัดซ้ือของท่ีระลึกเพ่ือมอบให้กับบริษัท SB Furniture
 จ ากัด

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062010052 17/1/2019

318 ขอจัดซุุือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์  จ านวน  1,600 บาท สาขากราฟิก
อาร์ตและกราฟิกมีเดีย จ านวน 4,500 บาท  ,ส านักงาน
คณบดี  จ านวน 2,000 บาท

8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง นางกรกมล  เสริมศรี นางกรกมล  เสริมศรี เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062010062 18/1/2019

319 ขอจัดซ้ือวัสดุ 890.00 890.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน APP Studio ร้าน APP Studio เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062010063 18/1/2019

320 ขอจัดซ้ือแก๊ส  เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์

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

PR0800062010060 18/1/2019

321 ขอจัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมไฟฟ้า สาขาเซรามิกส์ 
4,700 บาท สาขาจิตรกรรม  2,500 บาท

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062010064 18/1/2019

322 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์

17,628.25 17,628.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิทธ์ ซัพพลาย คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

บริษัท สมิทธ์ ซัพพลาย คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062010061 18/1/2019

323 ขอจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ในการจัดท า
โครงการศึกษาดูงานภาคสนามในรายวิชา 
Collaboration for Design  สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป  สุระประเสริฐ นายทวีป  สุระประเสริฐ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062010055 18/1/2019

324 ขอจัดจ้างแม่บ้านท าความสะอาดห้องพักรับรอง ณ 
อาคารมีชัย ฤชุพันธ์ุ ห้อง 228

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062010059 18/1/2019

325 ขอจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ สาขานิเทศศิลป์  535 
บาท  สาขาบัณฑิต 2,675 บาท ส านักงาน   5,778 บาท

8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062010058 18/1/2019

326 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
กราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย  1,500 บาท  และพิมพ์
สต๊ิกเกอร์ ติด ห้องน้ า คณะศิลปกรรมศาสตร์ 500 บาท

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062010065 18/1/2019

327 ขอจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โครงการส่งเสริม
ศักยภาพด้านงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ในการศึกษา
ดูงาน เทศกาลศิลปะนานาชาติบางกอก อาร์ต เบียนนา
เล่  2018

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป  สุระประเสริฐ นายทวีป  สุระประเสริฐ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062010069 22/1/2019

หนา้ 28



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

328 ขอเสนอท าตรายาง เน่ืองจากคณะศึกษาศาสตร์เปล่ียน
ทีมผู้บริหารใหม่ หน่วยงานต่าง ๆ ของส านักงานคณบดี 
จ าเป็นต้องใช้ตรายางส าหรับประทับตราเอกสารราชการ
ต่าง ๆ

10,486.00         10,486.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062010007 8/1/2562

329 ขอเสนอซ้ือกระเช้าของขวัญปีใหม่เพ่ือมอบให้กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพ่ือเป็นการขอบคุณท่านท่ีมี
อุปการะคุณต่อคณะศึกษาศาสตร์ท่ีให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ (รายช่ือ
ตามเอกสารแนบ)

4,345.00           4,345.00 เฉพาะเจาะจง เรือนธรรมชาติ เรือนธรรมชาติ สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062010018 9/1/2562

330 ขอเสนอซ้ือน้ าด่ืม ส าหรับให้บริการคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี
 และนิสิต ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์

140.00             140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062010023 10/1/2562

331 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ เพ่ือใช้พิมพ์เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และเอกสารราชการต่าง ๆ 
ของภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์

3,200.00           3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062010042 15/1/2562

332 ขอเสนอซ้ือน้ าด่ืม เพ่ือส าหรับให้บริการคณาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนิสิต ท่ีติดต่องานห้องงานบริการ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

245.00             245.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062010062 22/1/2562

333 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์สี Inkjet Canon เพ่ือใช้พิมพ์งาน
เอกสาร หนังสือราชการต่าง ๆ ของห้องสมุด ศูนย์
เทคโนโลยีการศึกษา

2,950.00           2,950.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062010063 22/1/2562

334 ขอเสนอซ้ือน้ ายาล้างจาน และฟองน้ า เพ่ือใช้ท าความ
สะอาดอุปกรณ์จัดเบรค จัดเล้ียงในห้องครัวของ สนง.
คณบดี คณะศึกษาศาสตร์

850.00             850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิ
ลเทม จ ากัด

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช่ัน ซิ
ลเทม จ ากัด

สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062010059 22/1/2562

335 ขอเสนอซ้ืออุปกรณ์บันทึกข้อมูล ขนาด 500GB เพ่ือใช้
เก็บไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ส านักงานภาควิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

2,000.00           2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062010061 22/1/2562

หนา้ 29



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

336 ขอเสนอจ้างเหมาเดินสายปล๊ักไฟ พร้อมอุปกรณ์ ห้อง
คอมพิวเตอร์ (QS1-205) เน่ืองจากมีการเพ่ิมโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ให้จ านวนตรงกับนิสิตท่ีใช้งาน จ าเป็นต้อง
เดินสายปล๊ักไฟให้เหมาะสมกับการใช้งาน

1,600.00           1,600.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ  ปานสวัสด์ิ นายยุทธภูมิ  ปานสวัสด์ิ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062010070 24/1/2562

337 ขอเสนอซ้ือเมาส์คอมพิวเตอร์ และถ่าน BIOS 
จ าเป็นต้องซ้ือเมาส์เพ่ือใช้เป็นตัวประกอบในการใช้
คอมพิวเตอร์ และถ่าน BIOS เน่ืองจากเปิดคอมพิวเตอร์
ไม่ติด จ าเป็นต้องซ้ือมาเปล่ียน

450.00             450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062010069 24/1/2562

338 ขอเสนอซ้ือลูกปิดประตูห้องหัวหน้าภาควิชาวิจัยและ
จิตวิทยาประยุกต์ เน่ืองจากล็อคประตูไม่ได้ เส่ือมสภาพ
การใช้งาน จ าเป็นต้องซ้ือมาเปล่ียนให้ใช้งานได้ตามปกติ

250.00             250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ร้านไพรเวชค้าวัสดุ สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062010071 25/1/2562

339 ขอเสนอซ้ือวัสดุ ส าหรับท าป้ายช่ือ จัดท าเอกสาร ให้
ตัวแทน โครงการตัวแทน สทศ. ประจ าสนามสอบ 
O-NET ช้ัน ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 ณ สนาม
สอบ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง วันท่ี 2-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2562

1,370.02           1,370.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062010072 25/1/2562

340 ขอเสนอจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถบัสปรับอากาศ 
40-0770 ชลบุรี เน่ืองจากถึงก าหนดถ่ายน้ ามันเคร่ือง 
เพ่ือเป็นการบ ารุงรักษา ช่วยยืดอายุการใช้งาน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการขับข่ี (เลข 5203001010036)

17,090.04         17,090.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
 จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
 จ ากัด

มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062010077 28/1/2562

341 ขอเสนอเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง กรองอากาศ หัวเทียน 
และคอยหัวเทียน รถตู้ นง 625 ชลบุรี เน่ืองจากถึง
ระยะเวลาถ่ายน้ ามันเคร่ือง เพ่ือเป็นการบ ารุงรักษา และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งาน (เลข 5303001010007)

10,657.20         10,657.20 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย

มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062010082 29/1/2562

หนา้ 30



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

342 ขอเสนอท าป้ายไวนิล ส าหรับติดป้ายแสดงความยินดี
บัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 
2560 และประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคเรียนต้น ประจ าปีการศึกษา 2562

5,339.30           5,339.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062010085 30/1/2562

343 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์ HP CF287A ส าหรับพิมพ์เอกสาร
ราชการต่าง ๆ ของฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์

8,700.00           8,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062010086 30/1/2562

344 ขอซ่อมไฟฉุกเฉิน อาคารหอประชุมธ ารงฯ 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง นางอุไรวรรณ ธาราภิญญา นางอุไรวรรณ ธาราภิญญา ราคา PR0206062010053 8/1/2562
345 ขอซ้ืออุปกรณ์เสริม Iphone6s Iphone6Plus และIpad

 เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีช ารุด
10,320.00 10,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด 

(มหาชน)
บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด 
(มหาชน)

ราคา PR0206062010052 8/1/2562

346 จ้างท าป้ายไวนิล โครงการศึกษาดูงานอาคารอนุรักษ์
พลังงานเฉลิมพระเกียรติฯ

480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา ราคา PR0206062010079 9/1/2562

347 จ้างท าความสะอาดเก้าอ้ี ซักเบาะท่ีน่ังผนังพิง ห้อง
ประชุมใหญ่ อาคารหอศิลปฯ

70,500.00 70,500.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PO0206062010005 10/1/2562

348 จ้างซักพรมห้องประชุมใหญ่ อาคารหอศิลปฯ 39,375.00 39,375.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม ราคา PO0206062010004 10/1/2562

349 จ้างซ่อมป๊ัมน้ า ตู้คอนโทรล อาคารหอศิลป์ฯ 25,530.00 25,530.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PO0206062010006 10/1/2562

350 ล้างเคร่ืองปรับอากาศ อาคารหอศิลป์ฯ 28,676.00 28,676.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PO0206062010007 10/1/2562

351 ขอซ่อมรถทะเบียน ขจ-9857 ชลบุรี 802.50 802.50 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ ราคา PR0206062010182 15/1/2562
352 ขอซ่อมรถยนต์ ขจ-5700 ชลบุรี เน่ืองจากเคร่ืองยนต์มี

เสียงดังและมีรูปโชว์ท่ีหน้าปัดรถยนต์
21,774.50 21,774.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 

จ ากัด
บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

ราคา PO0206062010009 16/1/2562

353 ขอจ้างท าป้ายไวนิล แจ้งจุดจอดรถของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ในการแจ้งจุดจอดรถของผู้บริหาร 
และผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

510.00 510.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สมาร์ท ปร้ินท์ ร้าน สมาร์ท ปร้ินท์ ราคา PR0206062010202 16/1/2562

354 ขอซ่อมรถทะเบียน ขล-687 ชลบุรี เน่ืองจากเช็คระยะ 
๖๐,๐๐๐ กิโลเมตร

2,627.39 2,627.39 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

ราคา PR0206062010220 17/1/2562

หนา้ 31



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

355 ขอเปล่ียนแบตเตอร่ีและยางรถยนต์ ของรถยนต์ทะเบียน
 ขล-687ชลบุรี

20,950.00 20,950.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ ราคา PR0206062010215 17/1/2562

356 ขอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้อง KC-300 และKA-500 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ60ปี

55,533.00 55,533.00 เฉพาะเจาะจง หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์
เซอร์วิส

หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์
เซอร์วิส

ราคา PO0206062010013 27/1/2562

357 ขอซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมแซมห้องน้ าหญิง ช้ัน ๕ ส านักงาน
อธิการบดี

1,342.85 1,342.85 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062010223 17/1/2562

358 ขอซ้ือผ้าม่านเวที เพ่ือใช้ในการติดต้ังภายในห้องประชุม
ใหญ่อาคารหอศิลป์ฯ

128,160.00 128,160.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PO0206062010010 18/1/2562

359 ขอซ้ือของท่ีระลึก โครงการศึกษาดูงานอาคารประหยัด
พลังงาน วันท่ี ๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ราคา PR0206062010254 21/1/2562

360 ขอซ่อมบันไดเหล็กทางลงบัณฑิต อาหารหอประชุมฯ 
เพ่ือให้บริการกับนิสิต บุคลากร และผู้มาติดต่อใช้บริการ

17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 ราคา PO0206062010012 21/1/2562

361 ซ่อมรถทะเบียน กธ-๒๗๗๙ ชลบุรี เน่ืองจากแอร์ไม่เย็น 
กระจกประตูหน้าไม่ท างาน

6,436.05 6,436.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีอีซูซุเซลส์ จ ากัด ราคา PR0206062010264 22/1/2562

362 จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ต-๒๒๓๖ ชลบุรี เน่ืองจากยางล้อ
รถแตก

2,782.00 2,782.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206062010262 22/1/2562

363 ขอซ้ือน้ ามันเคร่ือง๒จังหวะเพ่ือใช้ดูแลรักษา
รถจักรยานยนต์และผสมน้ ามันใส่เล่ือยยนต์

3,338.40 3,338.40 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062010261 22/1/2562

364 จ้างซ่อมลิฟท์ P2 อาคาร๖๐พรรษามหาราชินี๑ QS1 
เน่ืองจากพัดลมดูดอากาศไม่หมุนและกร่ิงสัญญาณช ารุด

8,239.00 8,239.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี 
จ ากัด

ราคา PR0206062010263 22/1/2562

365 จ้างล้างเคร่ืองปรับอากาศ อาคารประยูรฯ ๕๐ ปี เพ่ือ
เตรียมพร้อมส าหรับงานพระราชทานปริญญาบัตร

48,578.00 48,578.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PO0206062010018 29/1/2562

366 ขอซ่อมเคร่ืองโปรเจคเตอร์LCD 5000 Ansi Lumens 21,507.00 21,507.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที ไซน์ โซลูช่ัน จ ากัด บริษัท ที ไซน์ โซลูช่ัน จ ากัด ราคา PO0206062010020 30/1/2562

367 ขอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้อง KC-200และKA-500 30,388.00 30,388.00 เฉพาะเจาะจง หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์
เซอร์วิส

หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์
เซอร์วิส

ราคา PO0206062010021 30/1/2562

368 ขอซ้ือฮาร์ดดิสก์ ส าหรับCCTVเพ่ือทดแทนของเดิมท่ีช ารุด 8,550.00 8,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206062010278 23/1/2562

หนา้ 32



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

369 จ้างซ่อมแซมชุดกระจกกรอบอลูมิเนียม ช้ัน 7 อาคาร 50
 ปี ศ.ประยูรฯ

39,222.00 39,222.00 เฉพาะเจาะจง โหน่ง เจริญก่อสร้าง โหน่ง เจริญก่อสร้าง ราคา PO0206062010017 29/1/2562

370 ขอซ่อมเคร่ืองเติมอากาศบริเวณสวนนันทนาการ 4,680.00 4,680.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PR0206062010279 24/1/2562
371 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขก-๒๓๔๓ ชลบุรี เน่ืองจาก

เช็คระยะ ๔๒๐,๐๐๐ กม.
24,770.50 24,770.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโต้ซิต้ี จ ากัด บริษัท ออโต้ซิต้ี จ ากัด ราคา PO0206062010019 30/1/2562

372 จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานทางเดินหน้าห้อง ๕๐๐๒ พ้ืนกัน
สาด ห้องพ้ืนหลุดร่อนอาคารQS1

34,260.00 34,260.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 ราคา PO0206062020004 6/2/2562

373 ขอซ่อมรถทะเบียน 40-0917 ชลบุรี 5,243.00 5,243.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
 จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
 จ ากัด

ราคา PR0206062010323 29/1/2562

374 ขอซ่อมแซมรถยนต์ 40-0497 ชลบุรี เน่ืองจากไฟเหลือง
มองไม่เห็นเวลากลางคืน และขอตรวจระบบไฟท้ังคัน

25,573.00 25,573.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
 จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
 จ ากัด

ราคา PO0206062020006 8/2/2562

375 ล้างเคร่ืองปรับอากาศ อาคาร QS1 53,928.00 53,928.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PO0206062040001 2/4/2562

376 ขอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้อง916ช้ัน9ส านักงาน
อธิการบดี

1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PR0206062010343 30/1/2562

377 ซ่อมรถทะเบียน ขค-5391 ชลบุรี เน่ืองจากขอเปล่ียน
ดูมล้อหลังด้านขวาเพราะเส่ือมสภาพอายุการใช้งาน

2,542.86 2,542.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด ราคา PR0206062010346 30/1/2562

378 จ้างท าป้ายไวนิลจราจร เจาะตราไก่ 100x200 ซม. 480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา ราคา PR0206062010345 30/1/2562
379 ขอซ่อมแซมรถสวัสดิการ ๑๗ เน่ืองจากสายรัดท่อไอเสีย

หักช ารุดท าให้ท่อไอเสียห้อยลงมา
909.50 909.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์

 จ ากัด
บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์
 จ ากัด

ราคา PR0206062010355 31/1/2562

380 ขอซ่อมรถสวัสดิการ ๙ เน่ืองจากดอกยางหมด-
เส่ือมสภาพจากการใช้งาน

22,684.00 22,684.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206062010357 31/1/2562

381 ขอเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลระดับสูง 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PO0206062010025 31/1/2562

382 ขอความเห้็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(หมึกพิมพ์บัตรชนิดสี)

95,551.00 95,551.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง 
ฟอร์ม จ ากัด

บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง 
ฟอร์ม จ ากัด

PO0206062010008 15/1/2019

383 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ตรวจเช็คและล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ

12,412.00 12,412.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ PR0206062010340 30/1/2019

หนา้ 33



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

384 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 4,220.50 4,220.50 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ ร้าน บ้านจิปาถะ PR0206062010338 30/1/2019

385 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 18,800.00 18,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด PR0206062010339 30/1/2019

386 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(ซองผนึกแห้ง)

3,000.00 2,670.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จก. บ.สยามแม็คโคร จก. PR0206062010349 31/1/2019

387 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(ซองผนึกแห้ง)

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร จก. บ.สยามแม็คโคร จก. PR0206062010359 31/1/2019

388 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

76,400.00 76,400.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ PR0206062010358 31/1/2019

389 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(หมึกพิมพ์)

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด PR0206062010361 31/1/2019

390 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่า
ระบบเสียง

90,308.00         90,308.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค PR0206062010213 17/1/2019

391 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

14,100.00         14,100.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ PR0206062010229 18/1/2019

392 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4/80 แกรม 30,816.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
 จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
 จ ากัด

PR0206062010083 9/1/2562

393 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแก้วน้ า ท่ีรองแก้ว ถ้วยชา ท่ีรองถ้วย
ชา ช้อนกาแฟ ช้อนและซ่อม

9,722.03 ตกลงราคา บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) PR0206062010138 11/1/2562

394 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโปสเตอร์ 16,585.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด PR0206062010234 20/1/2562

395 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร 1,772.75 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส PR0206062010304 27/1/2562

396 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์สี,หมึกพิมพ์เลเซอร์ 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010016 3/1/2019

397 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ 
ย-3924 เดิอน ม.ค 2562

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010014 3/1/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

398 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างท าเช็ตผ้าใส่ถุงมือส าหรับฝึก
หัตถการ รายวิชา 73230459 ปฏิบัติการบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าเย็บผ้า ม.บูรพา ร้านป้าเย็บผ้า ม.บูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010017 4/1/2019

399 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เอกสาร
ประชุมภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข คร้ังท่ี พิเศษ 3/2561

140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010019 4/1/2019

400 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอนรายวิชา 
73230359 และ 73230459 ภาควิชาสุขศึกษา

13,580.00 13,580.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พารากอน แอสโซซิเอท 
จ ากัด

บริษัท พารากอน แอสโซซิเอท 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010018 4/1/2019

401 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าการ์ดอวยพรปีใหม่ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010021 7/1/2019

402 ขออนุมัติเบิกเงินค่าท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ
สานสายใยพ่ีน้องปล้ืมพัฒนา

560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010024 8/1/2019

403 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างท าป้ายไวนิล โครงการส่งเสริม
อนามัยส่ิงแวดล้อม 2562

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน PP Sign Maker&Solution ร้าน PP Sign Maker&Solution เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010027 8/1/2019

404 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถ วันท่ี 25 ม.ค 2562 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010026 8/1/2019

405 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการส่งเสริมอนามัย
ส่ิงแวดล้อม 2562

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010028 8/1/2019

406 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุจัดกิจกรรมฐานนันทนาการและ
กิจกรรมฮาเฮ กิจกรรมเปิดปล้ืม โครงการสานสายใยพ่ี
น้องปล้ืมพัฒนา

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010022 8/1/2019

407 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุกิจกรรมนันทนาการและ
กิจกรรมกีฬาฮาเฮ โครงการสานสายใยพ่ีน้องปล้ืมพัฒนา

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010023 8/1/2019

หนา้ 35



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

408 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เอกสารการ
ประชุมภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข 1/2562

168.00 168.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010041 9/1/2019

409 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมแซม หลอดไฟ,สายไฟ ห้องเรียน
 501

23,219.00 23,219.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010039 9/1/2019

410 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมป๊ัมน้ าและเปล่ียนอุปกรณ์ชัก
โครกห้องน้ าอาจารย์ ช้ัน 4

12,412.00 12,412.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010037 9/1/2019

411 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ้ือหลอดไฟและเบรคเกอร์ 4,665.20 4,665.20 เฉพาะเจาะจง บ.กิจไพศาล ไลท์ต้ิง จ ากัด บ.กิจไพศาล ไลท์ต้ิง จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010036 9/1/2019

412 ขออนุมัติเบิกเงินค่าดอกไม้,พวงมาลัย,ธูป,เทียนและ
สายสิญจน์

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองใหม่สังฆภัณฑ์,ร้านนะโม
 ดอกไม้สด (โม)

ร้านเมืองใหม่สังฆภัณฑ์,ร้านนะ
โม ดอกไม้สด (โม)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010047 10/1/2019

413 ขออนุมัติเบิกเงินค่าท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งาน
ครบรอบ 27 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์

10,230.00 10,230.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010045 10/1/2019

414 ขออนุมัติเบิกเงินค่าท าลูกกุญแจประตู 270.00 270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกุญแจทอง ร้านกุญแจทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010044 10/1/2019

415 ขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดถวายสังฆทาน จ านวน 9 ชุด 4,950.00 4,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองใหม่สังฆภัณฑ์ ร้านเมืองใหม่สังฆภัณฑ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010046 10/1/2019

416 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ จ านวน 28 รายการ 31,701.00 31,701.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010053 11/1/2019

417 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ ย-3924 1,810.00 1,810.00 เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย์  โฉมสาย นายไพฑูรย์  โฉมสาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010067 14/1/2019

หนา้ 36



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

418 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึก มอบให้แก่สถานท่ี
อนุเคราะห์ส าหรับจัดกิจกรรม 1 สสจ.ระยองและ
สาธารณสุขอ าเภอศรีราชา

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเน่ต์ ร้านโมเน่ต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010069 15/1/2019

419 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือส าหรับ
แหล่งฝึก

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010068 15/1/2019

420 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการเสริมทักษะการใช้
ห้องปฏบัติการอย่างปลอดภัย

2,055.47 2,055.47 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010071 15/1/2019

421 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเคลือบกระดาษและปร้ินสี ใช้ใน
โครงการเสริมทักษะการใช้ห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010070 15/1/2019

422 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ ภาควิชาพ้ืนฐาน
สาธารณสุข

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010072 17/1/2019

423 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือส าหรับ
นิสิตและสมุดบันทึกการฝึกฯ โครงการฝึกประสบการณ์
วิชาช่ีพสาธารณสุข

11,080.00 11,080.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร  บุญชู นายพลากร  บุญชู เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010076 18/1/2019

424 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกให้แก่ทุกมหาวิทยาลัยท่ี
เข้าร่วมโครงการสาธารณสุขสัมพันธ์แห่งประเทศไทย 
คร้ังท่ี 37

9,750.00 9,750.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร  บุญชู นายพลากร  บุญชู เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010086 21/1/2019

425 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างท าโปสเตอร์น าเสนอผลงาน
นิทรรศการของโครงการสาธารณสุขสัมพันธ์แห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี 37

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร  บุญชู นายพลากร  บุญชู เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010088 21/1/2019

426 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างท าป้ายไวนิลจัดบูธนิทรรศการ
ของโครงการสาธารณสุขสัมพันธ์แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี
 37

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010085 21/1/2019

427 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุจัดบูธนิทรรศการโครงการ
สาธารณสุขสัมพันธ์แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 37

510.00 510.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010087 21/1/2019

หนา้ 37



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

428 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างจัดท าแผ่นพับโครงการสุขศาสตร์
สานใจ สานสายใยพ่ีน้อง

1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Copy Doc ร้าน Copy Doc เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010089 22/1/2019

429 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างท าป้ายไวนิล โครงการสุขศาสตร์
สานใน สานสายใยพ่ีน้อง

2,020.00 2,020.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ร้านตะวันออกสต๊ิกเกอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010090 22/1/2019

430 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera Tk-174 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010092 22/1/2019

431 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ ใช้ในโครงการสุข
ศาสตร์สานใจ สานสายใยพ่ีน้อง

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010091 22/1/2019

432 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 70222459 
การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการด้านสุขภาพ

730.00 730.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010095 23/1/2019

433 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถบัสส่งนิสิตในการออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพฯ

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010094 23/1/2019

434 ขออนุมัติเบิกเงินค่ายาฉีดยุง 132.00 132.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010098 24/1/2019

435 ขออนุมัติบเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera 
Tk-174 ภาควิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม

6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010099 24/1/2019

436 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายวิชา 
70251060 การสัมนาการวิจัยและประเมินผลสาธารณสุข

925.00 925.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010097 24/1/2019

437 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารรายวิชา 71354060 อา
ชีวอนามัยและความาปลอดภัยประยุกต์

4,130.00 4,130.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062010096 24/1/2019

หนา้ 38



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

438 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอล์ 95 ทะเบียน
รถจักรยานยนต์ 1 กพ 2337 ชลบุรี

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062010001 3/1/2019

439 ซ้ือทะเบียนรับ-ส่งหนังสือจ านวน 12 เล่ม 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062010002 3/1/2019
440 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารA 4 70 แกรม 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)

 จ ากัด
บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
 จ ากัด

ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062010003 4/1/2019

441 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300062010021 7/1/2019
442 จ้างเหมาบริการรถยนต์รถตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300062010014 7/1/2019

443 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300062010026 8/1/2019
444 จ้างถ่ายเอกสารสีจ านวน 10 ชุด 2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300062010030 9/1/2019
445 ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ช้ัน 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรินทร์ เอ็นจิเนียร่ิง 

แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด
บริษัท อมรินทร์ เอ็นจิเนียร่ิง 
แอนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด

มีความช านาญ PR1300062010029 9/1/2019

446 ค่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์จ านวน 1 ห้อง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้องประชุมธ ารง ห้องประชุมธ ารง มีคุณสมบัตฺครบ PR1300062010028 9/1/2019
447 ซ้ือกระดาษF14 80 แกรมจ านวน 1 รีม 175.00 175.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062010033 9/1/2019
448 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 17 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062010041 14/1/2019

449 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงจ านวน 35 ลิตร 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062010046 15/1/2019
450 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300062010051 17/1/2019
451 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300062010050 17/1/2019
452 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 83 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062010058 21/1/2019

453 จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถตู้ทะเบียน นค 7341 ชลบุรี 8,988.00 8,988.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนุขการยาง ร้านแสนุขการยาง มีความช านาญ PR1300062010056 21/1/2019

454 จ้างถ่ายเอกสารจ านวน 12006 หน้า 4,802.40 4,802.40 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300062010057 21/1/2019
455 จ้างเปล่ียนแม่ป๊ัมคลัทซ์บน-ล่างรถกระบะทะเบียน บล 

7421 ชบ.
5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญผล อะไหล่ 2 ร้านเจริญผล อะไหล่ 2 มีความช านาญ PR1300062010082 23/1/2019

456 ซ้ือสายยางขนาด 40 เมตรจ านวน 1 เส้น 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวช ร้านไพรเวช ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062010083 24/1/2019
457 จ้างถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ 5,145.60 5,145.60 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300062010087 31/1/2019
458 จ้างถ่ายเอกสารจ านวน 932 หน้า 372.80 372.80 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300062010088 31/1/2019

หนา้ 39



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

459 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถและหนังสือพิมพ์ 1,400.00 1,160.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร
และร้านเกษากร

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร
และร้านเกษากร

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062010055 2/1/2019

460 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062010021 10/1/2019

461 ขออนุมัติซ้ือHandy drive 1,690.00 1,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062010040 16/1/2019

462 ขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวจ านวน 10 รายการ 15,408.00 15,408.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสนรัตน์
พัฒนา (2541)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสนรัตน์
พัฒนา (2541)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062010049 21/1/2019

463 ขออนุมัติซ้ือป้ายติดหน้าห้องอาจารย์ 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ซีเคอร์เทน ร้าน ซีเคอร์เทน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062010050 21/1/2019

464 ขออนุมัติเสนอจ้างท านามบัตร 1,872.50 1,872.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอ็น คอมพิว ออฟ
เซท จ ากัด

บริษัท เอ็ม เอ็น คอมพิว ออฟ
เซท จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062010001 2/1/2019
465 ขออนุมัติเสนอจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 3,959.00 3,959.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน

วงเงินงบประมาณ
PR1700062010004 2/1/2019

466 ขออนุมัติเสนอซ้ือไมโล 1,000 กรัม 930.00 930.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062010002 2/1/2019

467 ขออนุมัติเสนอซ้ือน้ าด่ืมแบบถัง 1,085.00 1,085.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062010003 2/1/2019

468 ขออนุมัติเสนอซ้ือพวงหรีดดอกไม้สด 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงสว่าง ร้านแสงสว่าง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062010011 4/1/2019

หนา้ 40



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

469 ขออนุมัติเสนอซ้ือถ่านอัลคาไลน์ 5,237.76 5,237.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062010019 8/1/2019

470 ขออนุมัติเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 493,402.50 493,402.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO1700062010002    
                      
PR1700062010030

10/1/2019   
                  
 10/1/2019

471 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1,995.00 1,995.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062010033 15/1/2019

472 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 2,570.00 2,570.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062010043 19/1/2019

473 ขออนุมัติเสนอจ้างท าเล่มวารสารวิทยาลัยฯบูรพาปริทัศน์ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอาภรณ์ ร่ืนรวย นางสาวอาภรณ์ ร่ืนรวย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062010050 22/1/2019

474 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 1/2562 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062010001 3/1/2019

475 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการความร่วมมือ
กิจกรรม ''งานมหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ'')

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ์ ห้วยใหญ่/เสนอราคา
 1,000 บาท

นายอนุรักษ์ ห้วยใหญ่/เสนอ
ราคา 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062010011 8/1/2019

476 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิลและโรลอัพเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์(โครงการความร่วมมือกิจกรรม ''งาน
มหกรรมรวมพลคนบางแสนรักษ์สุขภาพ'')

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.พี.ไซน์เมกเกอร์/เสนอราคา
 20,000 บาท

ร้านพี.พี.ไซน์เมกเกอร์/เสนอ
ราคา 20,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800062010001 8/1/2019

477 ขออนุมัติซ้ือพวงหรีด (นายวราวุธ สุมน) 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้บุษบา/เสนอราคา 
1,000 บาท

ร้านดอกไม้บุษบา/เสนอราคา 
1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062010020 24/1/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

478 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการฝึกปฏิบัติการ
ช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561)

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรณภัช ชัยสงคราม/
เสนอราคา 3,500 บาท

นางสาวพรณภัช ชัยสงคราม/
เสนอราคา 3,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062010021 29/1/2019

479 ขออนุมัติซ้ืออาหารกุ้ง จ านวน 3 ลูก เพ่ือใช้ในการเล้ียง
กุ้งทะเลของศูนย์วิจัยคณะเทคโนโลยีทางทะเล

3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวลัดดาวัลย์ พรพานิช นางสาวลัดดาวัลย์ พรพานิช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062120031 1/1/2019

480 ขออนุมัติจ้างซ่อมมอเตอร์ป๊ัมน้ าจ านวน 5 รายการ 
เน่ืองจากเกิดการลัดวงจรของกระแสไฟฟ้าท าให้มอเตอร์
ไหม้ไม่สามารถใช้งานได้

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้อยไดนาโม ร้านน้อยไดนาโม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062120027 3/1/2019

481 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุส านักงาน จ านวน
 19 รายการ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนวิชาพืชเศรษฐกิจ

1,060.00 1,060.00 เฉพาะเจาะจง นางปราณี บุญมานะ,ร้าน๒๐ 
บาท,ร้านฟาร์มไม้น้ าภูเก็ต,ร้านจ.
เจริญพาณิชย์ลร้าน๒ต้าพลาสติก

นางปราณี บุญมานะ,ร้าน๒๐ 
บาท,ร้านฟาร์มไม้น้ าภูเก็ต,ร้านจ.
เจริญพาณิชย์ลร้าน๒ต้าพลาสติก

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062010022 3/1/2019

482 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 3 รายการ เพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอนรายวิชาสัตว์มีกระดูกสันหลังในทะเล

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณี ผลมณี นางวรรณี ผลมณี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062010023 3/1/2019

483 ขออนุมัติจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเปียก จ านวน 1 
งาน เพ่ือปรับปรุงห้องปฏฺบัติการส าหรับใช้ในการเรียน
การสอนในรายวิชาท่ีมีแลปปฏิบัติการ ของคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล

100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ์ นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO2100062010002 3/1/2019

484 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ จ านวน 1 โครงการ เพ่ือ
เป็นวัสดุและอุปกรณ์ ในกิจกรรมเล่นเกมส์และแจกของ
รางวัลในงานวันเด็กประจ าปี พ.ศ. 2562

7,678.00 7,678.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
จ ากัด(มหาชน)

บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
จ ากัด(มหาชน)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062010024 7/1/2019

485 ขออนุมัติจ้างท า Roll up แนะน าหลักสูตร จ านวน 1 
โครงการ ส าหรับประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล ในการจัดโครงการร่วมจัด
นิทรรศการงานชงโคบาน วิชาการ พ.ร. ปีการศึกษา 
2561

1,296.00 1,296.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอปร้ิน ร้านไอปร้ิน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062010025 8/1/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

486 ขออนุมัติจ้างท าความสะอาดห้องพักคณบดี (ห้อง 306) 
เพ่ือท าความสะอาดห้องพักคณบดี ส าหรับรับรองสอน
นิสิตในท่ีปรึกษาของอาจารย์เพ็ญจันทร์ ละอองมณี 
เร่ืองการนับอายุหมึกจาก Statolit ของคณะเทคโนโลยี
ทางทะเล

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062010028 8/1/2019

487 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหะวันท่ี 9 มกราคม 2562 
เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมเจรจาและหารือความร่วมมือ
วิชาการงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนฯลฯ

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

PR2100062010026 8/1/2019

488 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนัวันท่ี 9 มกราคม 2562 
เพ่ือรับ-ส่งวิทยากรรายวิชา 834465 การจัดการสถาน
แสดงพันธ์ุสัตว์น้ าสาธารณะ(ดร.วรเทพ มุธุวรรณ) รับ
จากบ้านพัก จ.ชลบุรี มาสอน ณ ม.บูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี

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

PR2100062010027 8/1/2019

489 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมและ
นิทรรศการ เพ่ือใช้ในการจัดนิทรรศการโครงการกุ้งจันท์
 62 (คร้ังท่ี 23 )

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเก๊าอะแควเรียม,ร้านไอปร้ิน,
ร้านพิทยาก๊อปป้ีเซ็นเตอร์,โรง
พิมพ์จิรเมธ

ร้านเก๊าอะแควเรียม,ร้านไอปร้ิน,
ร้านพิทยาก๊อปป้ีเซ็นเตอร์,โรง
พิมพ์จิรเมธ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062010041 15/1/2019

490 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 17 มกราคม 2562 
เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะเทคโนโลยีทางทะเล คร้ังท่ี 1/2562 ณ ส านัก
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

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

PR2100062010043 16/1/2019

491 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตุ้ปรับอากาศ วันท่ี 23 
มกราคม 2562 เพ่ือรับ-ส่ง วิทยากรรายวิชา834465 
การจัดการสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ าสาธารณะ (ดร.วรเทพ
มุธุวรรณ)

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

PR2100062010044 22/1/2019

492 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จ านวน 11 
รายการ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนวิชาผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติทางทะเล

28,804.40 28,804.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062010046 24/1/2019

หนา้ 43



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

493 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 26 
มกราคม 2562 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมน าเสนอ
ผลงาน งานวิชาการเกษตร คร้ังท่ี 20 ประจ าปีการศึกษา
 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น

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

PR2100062010047 25/1/2019

494 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 30 
มกราคม พ.ศ.2562  เพ่ือรับ-ส่งวิทยากรรายวิชา 
834465 การจัดการสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ าสาธารณะ 
(ดร.วรเทพ มุธุวรรณ)

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

PR2100062010050 29/1/2019

495 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพ่ือน ามาใช้
ประชาสัมพันธ์โครงการ ''มารยาทสากล ส าหรับคน Gen
 Z''

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอปร้ินท์ ร้านไอปร้ินท์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062120083 2/1/2019

496 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามา
เป็นของท่ีระลึกส าหรับวิทยากรในโครงการ ''มารยาท
สากลส าหรับคน Gen Z''

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศิรินภา ศรีสุข นางสาวศิรินภา ศรีสุข ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062120082 2/1/2019

497 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 10 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการปฏิบัติการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

12,850.00 12,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไฮกรีน ไฮโดรโปนิกส์ ร้านไฮกรีน ไฮโดรโปนิกส์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062010022 3/1/2019

498 ขออนุมัติซ้ือก๊าซหุงต้ม จ านวน 1 ถัง เพ่ือใช้ในการ
เตรียมอาหารในการเล้ียงเช้ือการเรียนการสอนรายวิชา
การเกษตร

395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอ้วน ร้านอ้วน ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062010020 3/1/2019

499 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 13 รายการ เพ่ือ
ใช้ในวิชาปฏิบัติการเคมีและวิชาปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

29,981.40 29,981.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062010021 3/1/2019

500 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 28 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการปฏิบัติการจุลชีววิทยาหลักการเพาะเล้ียง
เน้ือเย่ือพืช การปรับปรุงพันธ์ุพืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ 
และการวินิจโรคพืช

99,643.75 99,643.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062010024 4/1/2019

หนา้ 44



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

501 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 17 มกราคม 2561 
เพ่ือรับ-ส่งวิทยากรในโครงการ ''มารยาทสากลส าหรับคน
 Gen Z'' จากกรุงเทพมหานคร -มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี

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

PR2200062010057 4/1/2019

502 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 10 มกราคม 2562 
เพ่ือรับ-ส่งคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ประชุมวันท่ี 10 ม.ค.2562 ณ ม.บูรพา วิทยา
เขตจันทบุรี

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

PR2200062010025 8/1/2019

503 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 18 มกราคม 2562 
เพ่ือรับ-ส่ง วิทยากรในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ พูด
อย่างปร Go to stage จากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา
เขตจันทบุรี ถึง กรุงเทพมหานคร

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

PR2200062010046 11/1/2019

504 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบโครงการ เพ่ือใช้ใน
โครงการปลูกฝังคุณธรรมน าความสุขสุ่ชีวิต ประจ าปี 
พ.ศ.2562

150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062010035 11/1/2019

505 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือใช้ในโครงการปลูกฝัง
คุณธรรมน าความสุขสุ่ชีวิต ประจ าปี พ.ศ.2562

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

PR2200062010036 11/1/2019

506 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 โครงการ เพ่ือน ามาใช้
เป็นของท่ีระลึกในโคงการแลกเปล่ียนภาษาและ
วัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยตงเหริน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062010050 14/1/2019

507 ขออนุมัติค่าวัสดุประกอบโครงการ เพ่ือน ามาใช้ในโคง
การแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยตง
เหริน สาธารณรัฐประชาชนจีน

2,650.00 2,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวายทีเค,ร้านพีซีสแกน, ร้านวายทีเค,ร้านพีซีสแกน, ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062010051 14/1/2019

508 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 15 มกราคม 2562 
เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์ในคณะเพ่ือเดินทางไปปรึกษาหารือ
งานวิจัย

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

PR2200062010048 14/1/2019

หนา้ 45



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

509 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือมอบให้กับวิทยากรทีมา
บรรยายในโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ EBC 
Personnality Training ประจ าปี พ.ศ.2562

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

PR2200062010056 17/1/2019

510 ขออนุมัติจ้างเหมายานพหานะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 18 
มกราคม 2562 เพ่ือรับ - ส่งอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์เดนทางเข้าร่วมประชุมสัมนาน าเสนอ
การทดลองการเก็บรักษาล าไยยด้วยตู้คอนเทนเนอร์

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

PR2200062010055 17/1/2019

511 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 19 มกราคม 2562 
เพ่ือรับ-ส่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เดิน
ทางเข้าพบคุณไผทสันต์ โพธิทัต ท่ีบริษัท Mappoint 
Asia (Thailand) Public Limted

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

PR2200062010054 17/1/2019

512 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 26 มกราคม 2562 
เพ่ือรับ-ส่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้า
รับการอบรม The Front Line leader ของสถาบัน
พัฒนาบุคลิกภาพจอห์นโรเบิร์ต เพาเวอร์ส

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

PR2200062010071 24/1/2019

513 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์จ านวน 12 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับเดินระบบน้ าในแปลงทดลอง

4,494.00 4,494.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยเขาไร่ยา ร้านพรชัยเขาไร่ยา ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062010076 28/1/2019

514 ขออนุมัติซ่อมเคร่ือง Shaking Incubator (ตู้ควบคุม
อุณหภูมิแบบเขย่า)  จ านวน 1 เคร่ือง ท่ีเสียไม่สามารถ
ใช้งานได้ให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ์ จ ากัด บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ์ จ ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062010080 30/1/2019

515 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 10 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับเดินระบบน้ าในแปลงทดลอง ของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

42,763.62 42,763.62 เฉพาะเจาะจง สินพานิช สินพานิช ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062010079 30/1/2019

516 ขออนุมัติจ้างปรับปรุงห้องเรียน อาคารเรียนรวม (ห้อง 
L107, L506, L507 และ L509)

310,000.00 310,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรพงศ์ ธัญญารักษ์ นายภัทรพงศ์ ธัญญารักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO2300062120001 1/2/2019

หนา้ 46



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

517 ขออนุมัติซ้ือตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จ านวน 1 ตู้ เพ่ือ
ใช้ในห้อง L507 ช้ัน 5 อาคารเรียนรวม

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จันทบุรี โทรทัศน์บริการ 
จ ากัด

บริษัท จันทบุรี โทรทัศน์บริการ 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062120009 2/1/2019

518 ขออนุมัติจ้างติดต้ังกระจกช้ันเหล็กวางช้ินงาน
เคร่ืองประดับผลงานนิสิต จ านวน 4 รายการ เพ่ือให้ช้ัน
เหล็กวางช้ินงานเคร่ืองประดับผลงานนิสิตสามารถใช้ใน
การจัดแสดงผลงานนิสิตได้

9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ธนาภัทธอลูมิเนียม ร้าน ธนาภัทธอลูมิเนียม มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062010007 3/1/2019

519 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์จัดวางเคร่ืองมือใน
ห้องปฏิบัติการอัญมณีและเคร่ืองประดับจ านวน 4 
รายการ เพ่ือใช้จัดเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ใน
ห้องเรียน

3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวคณิตา ช่ืนน้อย นางสาวคณิตา ช่ืนน้อย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062120041 3/1/2019

520 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพการท างานของ
เคร่ือง X-Ray Fluorescence (XRF) เพ่ือให้เคร่ืองมี
ประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน

36,380.00 36,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลมุท ฟิสเชอร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

บริษัท เฮลมุท ฟิสเชอร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062010013 15/1/2019

521 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดโครงการ เพ่ือใช้
ประกอบการท ากิจกรรมของนิสิตคณะอัญมณีใน
โครงการ อัญมณี Big Cleaning Day

3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฬาฤดี ทองทิพย์ นางสาวจุฬาฤดี ทองทิพย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062010027 17/1/2019

522 ขออนุมัติซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล ความ
ละเอียด 24 ล้านพิกเซล พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด เพ่ือใช้ใน
การถ่ายภาพกิจกรรม/โครงการของคณะอัญมณี

43,000.00 43,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.บี.แล็บ แอนด์ ซายน์ ร้าน เอส.บี.แล็บ แอนด์ ซายน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062110060 21/1/2019

523 ขออนุมัติจ้างเหมาท ากล่องไม้จัดแสดงงานนิทรรศการ
เคล่ือนท่ี จ านวน 1 งาน เพ่ือจ้างเหมาท ากล่องไม้ใช้ใน
การจัดแสดงงาน ตกแต่ง จัดนิทรรศการเคล่ือนท่ี

70,520.00 70,520.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกัณฐิกา เพชรช่ืนสกุล นางสาวกัณฐิกา เพชรช่ืนสกุล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062010036 28/1/2019

524 ขออนุมัติซ้ืออัญมณีสังเคราะห์ส าหรับการเรียนการสอน
วิชาประดับอัญมณี

4,290.00 4,290.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจารุวรรณ สุทธิรัตน์ นางสาวจารุวรรณ สุทธิรัตน์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062010043 31/1/2019

525 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 4 ชุด เพ่ือมอบให้กับ
วิทยากรในโครงการ ''Soft Skill'' สู่การพัฒนาตนเอง
ตลอดชีวิต

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาภรณ์ อ้อนอุบล นางสาวสุภาภรณ์ อ้อนอุบล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062010042 31/1/2019

หนา้ 47



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

526 ขออนุมัติซ้ือปล๊ักไฟสนาม 4 หัว  พร้อมสายไฟ เพ่ือใช้
ต่อสายไฟกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องหล่อเคร่ืองประดับ

4,260.00 4,260.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพินทุดา ถาวรวงศ์ นางสาวพินทุดา ถาวรวงศ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062010044 31/1/2019

527 ขออนุมัติซ่อมแซมกล้องวงจรปิด(CCTV) เปล่ียนหม้อ
แปลงไฟฟ้า(Switching adapter)  จ านวน 7 ตัว เพ่ือ
ทดแทนหม้อแปลงไฟฟ้า(Switching adapter)เดิมท่ีช ารุด

2,450.00 2,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็ค
โทรนิคส์ จ ากัด

บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็ค
โทรนิคส์ จ ากัด

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400062010011 3/1/2019

528 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ Strategic Management and 
Business Policy : Toward Global Sustainability 
จ านวน 47 เล่ม เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบในการ
จัดการเรียนสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

47,000.00 47,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PO2400062010005 3/1/2019

529 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ Retailing Management จ านวน 8
 เล่ม เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดการเรียน
สอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

7,616.00 7,616.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400062010008 3/1/2019

530 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ Research Methods For Leisure
 and Tourism : A Practical Guide จ านวน 7 เล่ม 
เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดการเรียนสอนนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา

6,634.25 6,634.25 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400062010004 3/1/2019

531 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ Human Resource Management
 จ านวน 13 เล่ม เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบในการ
จัดการเรียนสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

17,459.00 17,459.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PO2400062010004 3/1/2019

532 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ Essentials of Corporate 
Finance AGE จ านวน 32 เล่ม เพ่ือใช้เป็นเอกสาร
ประกอบในการจัดการเรียนสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

33,920.00 33,920.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PO2400062010001 3/1/2019

533 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ Essentals of MIS จ านวน 6 เล่ม 
เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดการเรียนสอนนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา

8,287.50 8,287.50 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400062010002 3/1/2019

หนา้ 48



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

534 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ Entrepreneurship จ านวน 8 เล่ม 
เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดการเรียนสอนนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา

9,044.00 9,044.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400062010007 3/1/2019

535 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ Business Research Methods 
จ านวน 32 เล่ม เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบในการ
จัดการเรียนสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษ

31,040.00 31,040.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PO2400062010002 3/1/2019

536 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ The Art And Science Of 
Leadership จ านวน 10 เล่ม เพ่ือใช้เป็นเอกสาร
ประกอบในการจัดการเรียนสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

10,540.00 10,540.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PO2400062010003 3/1/2019

537 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย ส าหรับใช้
ตกแต่งสถานท่ีในโครงการท าบุญตักบาตรเน่ืองในวันข้ึน
ปีใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2562

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงศิลป์ ร้านหน่ึงศิลป์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400062010005 3/1/2019

538 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ ต่อยังไงไม่ให้เป็นรอง (Never Split
 The Difference) เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการ
จัดการเรียนการสอน

314.10 314.10 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400062010019 7/1/2019

539 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมถังใส จ านวน 29 ถัง เพ่ือใช้ส าหรับ
บริโภค ประจ าแต่ละช้ันภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ของคณะฯ

1,015.00 1,015.00 เฉพาะเจาะจง นส.จ๊ีด มณีรัตน์ นส.จ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400062010020 7/1/2019

540 ขออนุมัติค่าเคร่ืองไทยธรรมและสังฆทาน (ดอกไม้พร้อม
ธูปเทียน จ านวน 9 ชุด) ส าหรับถวายพระภิกษุสงฆ์ ใน
การจัดโครงการท าบุญตักบาตรเน่ืองในวันข้ึนปีใหม่ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 (10ม.ค.62)

135.00 135.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นะโม ดอกไม้สด (โม) ร้าน นะโม ดอกไม้สด (โม) มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400062010021 8/1/2019

541 ขออนุมัติค่าเคร่ืองไทยธรรมและสังฆทาน (สังฆทาน 
จ านวน 9 ชุด) เพ่ือเป็นสังฆทานส าหรับถวายพระภิกษุ
สงฆ์ ในโครงการท าบุญตักบาตรเน่ืองในวันข้ึนปีใหม่ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 (10ม.ค.62)

2,706.00 2,706.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
จ ากัด (มหาชน)

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400062010022 8/1/2019

หนา้ 49



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

542 ขออนุมัติค่าวัสดุอุปกรณ์ ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
ส าหรับใช้ในการจัดโครงการท าบุญตักบาตรเน่ืองในวัน
ข้ึนปีใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2562 (10ม.ค.62)

215.00 215.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน นะโม ดอกไม้สด (โม) ร้าน นะโม ดอกไม้สด (โม) มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400062010023 8/1/2019

543 ขออนุมัติค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 
กช 637 เพ่ือใช้ในการเดินทางปฏิบัติงานราชการของ
คณะการจัดการและการท่องเท่ียว

60.00 60.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400062010040 16/1/2019

544 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ Financial Accounting 1 เล่ม และ
 Horngren's Financial and Managerial Accounting
 1 เล่ม  เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดการเรียน
การสอนให้กับนิสิตของคณะฯ

2,554.25 2,554.25 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400062010039 16/1/2019

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

3,485.42 3,485.42 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400062010052 17/1/2019

546 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ Sustainability in the Hospitality
 Industry: Principles of Sustainable Operations 
เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดการเรียนสอนนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PO2400062010006 22/1/2019

547 ขออนุมัติค่าซ่อมแซม และบ ารุงรักษารถยนต์(รถตู้) 
ทะเบียน ฮท 107 กทม. (เช็คระยะครบ 240,000 กม.) 
เพ่ือซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการของคณะฯ

5,962.58 5,962.58 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400062010057 23/1/2019

548 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
เพ่ือส่งอาจารย์ชาวต่างชาติท่ีมาสอนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะฯ

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

PR2400062010059 23/1/2019

549 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมถังใส 26 ถัง ส าหรับใช้ในการบริโภค
ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติของคณะฯ

910.00 910.00 เฉพาะเจาะจง นส.จ๊ีด มณีรัตน์ นส.จ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400062010065 30/1/2019

หนา้ 50



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

550 ขออนุมัติค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 
กช 637 เพ่ือใช้ในการเดินทางปฏิบัติงานราชการของ
คณะการจัดการและการท่องเท่ียว

80.00 80.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400062010066 30/1/2019

551 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมขนาด 18.90 ลิตร จ านวน 60 ถัง 
และขนาด 600 มล. จ านวน 50 แพ็ค เพ่ือใช้ในการ
อุปโภค บริโภคภายในส านักงานของคณะฯ

5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรทิพย์ ร้านสุภรทิพย์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี
 คิดราคาเหมาะสม

PR2400062010067 30/1/2019

552 ขออนุมัติซ้ือระบบภาพและเสียง ขนาด 200 ท่ีน่ัง ต าบล
แสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จ านวน 3 ชุด

1,123,500.00 1,123,500.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท พี.เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี
 จ ากัด

บริษัท พี.เอส. สมาร์ท เทคโนโลยี
 จ ากัด

มีอาชีพขายโดยตรง และเสนอ
ราคาต่ าสุด

PO2400062010007 31/1/2019

553 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าในศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทยฯ เดือนมกราคม 2562

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

นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอราคา
 4,230 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700062010002 2/1/2019

554 ขออนุมัติซ้ือแก๊สหุงต้ม 380.00 380.00 เฉพาะเจาะจง บูรพาแก๊ส/เสนอราคา 380 บาท บูรพาแก๊ส/เสนอราคา 380 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700062010004 2/1/2019

555 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 13,900.00 13,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY  /
 เสนอราคา 13,900 บาท

ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY 
 / เสนอราคา5,024.70 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700062010003 2/1/2019

556 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรับส่งเอกสารเดือนมกราคม 
2562

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 
400 บาท

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 
400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700062010001 2/1/2019

557 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ายาดับเพลิง 2,808.75 2,808.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันแสน ซัพพลาย จ ากัด  
  / เสนอราคา 2,808.75 บาท

บริษัท พันแสน ซัพพลาย จ ากัด 
   / เสนอราคา 2,808.75 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700062010005 2/1/2019

558 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมและ
เผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยฯ-ศูนย์บริการ

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง Infinity Copy Print /เสนอราคา
 600 บาท

Infinity Copy Print /เสนอราคา
 538 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700062010016 15/1/2019

559 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนวิชาเภสัช
พฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน 18 มค 62

2,520.00 2,520.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ. (Top 
Supermarket  / เสนอราคา 
2,520 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ. (Top 
Supermarket  / เสนอราคา 
692.17 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700062010017 16/1/2019

หนา้ 51



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

560 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ เพ่ือใช้สร้างโรงเรือนสุกร
 ส าหรับการจัดการเรียนการสอน

25,236.20 25,236.20 เฉพาะเจาะจง ร้านสินวัฒนา,หจก.ชัยประดิษฐ์
,หจก.เหล็กวัฒนา,ร้านวัฒนา
โลหะกิจ

ร้านสินวัฒนา,หจก.ชัยประดิษฐ์
,หจก.เหล็กวัฒนา,ร้านวัฒนา
โลหะกิจ

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062010013 23/1/2019

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

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร 
จ ากัด

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062010017 31/1/2019

562 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสาร
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย

ร้านเอส เอส เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย

บริการดี ราคาต่ าสุด PR3300062010020 14/1/2562

563 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมารถยนต์ จาก
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ไปยัง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2562

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายไพวัลย์ อัฒโน นายไพวัลย์ อัฒโน บริการดี ราคาต่ าสุด PR3300062010021 15/1/2562

564 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการปัจฉิมนิเทศและ
การแสดงมุทิตาจิต ประจ าปีการศึกษา 2561

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี.พี.เพ่ือนนักเรียน และ
บริษัทสยามแม็คโครจ ากัด 
(มหาชน)

ร้าน บี.พี.เพ่ือนนักเรียน และ
บริษัทสยามแม็คโครจ ากัด 
(มหาชน)

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062010026 28/1/2562

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

สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร 
จ ากัด

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062010028 31/1/2562

566 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายอะคริลิค จ านวน 6 ป้าย 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เสนอ
ราคา 4,500 บาท

นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคา
ท่ีตกลงจ้าง 4,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062010001 2/1/2019

567 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดท าเล่มฝึกโครงการ
ฝึกปฏิบัติงานกายภาพบ าบัดทางคลินิก 3 ประจ าปี
การศึกษา 2561 ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี 
ในระหว่างวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2562

285.40 285.40 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา วรดิถี เสนอราคา 
285.40 บาท

น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาท่ีตกลง
จ้าง 285.40 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062010002 3/1/2019

568 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ายา/สารเคมี จ านวน 19 รายการ 9,270.00 9,270.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย (ชลบุรี) เสนอ
ราคา 9,270 บาท

สภากาชาดไทย (ชลบุรี) ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 9,270 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062010005 7/1/2019

หนา้ 52



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

569 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 6 หลอด 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เสนอราคา
 19,200 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 19,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062010001 11/1/2019

570 ขออนุมัติจัดจ้างติดต้ังผนังยิปซ่ัมบอร์ด จ านวน 1 งาน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จ าปาบุรี เสนอราคา 
5,000 บาท

นายสมชาย จ าปาบุรี ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 5,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062010010 8/1/2019

571 ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนสวิตเปิด-ปิดไฟ จ านวน 1 จุด 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ 
เสนอราคา 300 บาท

นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ 
เสนอราคา 300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062010009 8/1/2019

572 ขออนุมัติจัดซ้ือกาวอีพ็อกซ่ี จ านวน 1 ชุด (เงินหมุน) 139.10 139.10 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง เสนอราคา 139.10 
บาท

ร้านไถ่เส็ง ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
139.10 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062010029 11/1/2019

573 ขออนุมัติจัดซ้ือหุ่นจ าลองอาหาร จ านวน 1 รายการ 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมนักก าหนดอาหารแห่ง
ประเทศไทย เสนอราคา 22,500
 บาท

สมาคมนักก าหนดอาหารแห่ง
ประเทศไทย ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
22,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062010002 14/1/2019

574 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 8,346.00 8,346.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
เสนอราคา 8,346 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,346 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062010031 12/1/2019

575 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ -
 ส่ง ผศ.ดร.จามร สมณะ มาสอนในรายวิชา 680204 
ประสาทในวันท่ี 28 มกราคม 2562

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

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 2,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062010030 12/1/2019

576 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดท าเล่มฝึกปฏิบัติงาน
กายภาพบ าบัดทางคลินิก 4 ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ
 โรงพยาบาลต่าง ๆ ในระหว่างวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ - 22 
มีนาคม 2562

6,826.50 6,826.50 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา วรดิถี เสนอราคา 
6,826.50 บาท

น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาท่ีตกลง
จ้าง 6,826.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062010034 14/1/2019

577 ขออนุมัติจัดจ้างป๊ัมกุญแจ จ านวน 3 ดอก (กุลธราส ารอง
จ่าย)

85.00 85.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ ปันดี เสนอราคา 85
 บาท

นายสมศักด์ิ ปันดี ราคาท่ีตกลง
จ้าง 85 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062010035 15/1/2019

หนา้ 53



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

578 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 3 เคร่ือง 3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด เสนอราคา 3,531 บาท

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงจ้าง 3,531 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062010037 16/1/2019

579 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 31 รายการ 8,500.66 8,500.66 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
เสนอราคา 8,500.66 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,500.66 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062010042 17/1/2019

580 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์โปสเตอร์ ขนาด A3 จ านวน 500 
แผ่น เพ่ือใช้ส าหรับการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร
ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่าง ๆ

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามลดา เสนอ
ราคา 9,630 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามลดา 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 9,630 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062010045 17/1/2019

581 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนรายวิชาโภชนาการ
คลินิก 1 (อ.อุไรภรณ์ส ารองจ่าย)

1,286.93 1,286.93 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบาง
แสน สาขาท่ี 00083 เสนอราคา 
1,286.93 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบาง
แสน สาขาท่ี 00083ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 1,286.93 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062010049 17/1/2019

582 ขออนุมัติจัดซ้ือสาย Lan และเคร่ืองคิดเลข 1,216.19 1,216.19 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
เสนอราคา 1,216.19 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,216.19 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062010052 18/1/2019

583 ขออนุมัติจัดซ้ือกรอบอะคริลิคแนวนอน A4 จ านวน 10 
อัน

2,687.95 2,687.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เสนอราคา 2,687.95 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,687.95 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062010050 18/1/2019

584 ขออนุมัติจัดจ้างท าสติกเกอร์ใสพร้อมติดต้ังป้าย จ านวน 
1 ช้ิน

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ เสนอราคา 
1,700 บาท

นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 1,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062010051 18/1/2019

585 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมระบบแขนก้ัน จ านวน 1 ชุด 18,511.00 18,511.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีส 
เสนอราคา 18,511 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีส 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 18,511 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062010003 23/1/2019

586 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 5,885 บาท

บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,885 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062010059 22/1/2019

หนา้ 54



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

587 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ห้อง 206 
จ านวน 1 งาน

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์
 คลีน เซอร์วิส เสนอราคา 1,200
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบ
ทรัพย์ คลีน เซอร์วิส ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 1,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062010058 22/1/2019

588 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 1 รายการ 18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ 
จ ากัด เสนอราคา 18,190 บาท

บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 18,190 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062010004 25/1/2019

589 ขออนุมัติจัดซ้ือเทป จ านวน 4 กล่อง เพ่ือใช้ส าหรับการ
เรียนการสอนรายวิชาโปรเจคฯ สาขากายภาพบ าบัด

1,836.00 1,836.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 
เสนอราคา 1,836 บาท

บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,836 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062010061 23/1/2019

590 ขออนุมัติจัดจ้างท า Roll up จ านวน 1 ชุด 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เสนอ
ราคา 4,000 บาท

นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคา
ท่ีตกลงจ้าง 4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062010065 24/1/2019

591 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนรายวิชาโภชนการ
คลินิก 1 (อ.อุไรภรณ์ส ารองจ่าย)

1,331.39 1,331.39 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบาง
แสน สาขาท่ี 00083 เสนอราคา 
1,331.39 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบาง
แสน สาขาท่ี 00083ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 1,331.39 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062010066 24/1/2019

592 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ -
 ส่ง นพ.ส าเริง รางแดงมาสอนรายวิชา 68533559 วิทยา
เซลล์นอกระบบนรีเวช ในวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562

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

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ ราคา
ท่ีตกลงจ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062010076 28/1/2019

593 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 5 กล่อง 5,750.00 5,750.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เสนอราคา
 19,200 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 19,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062010073 28/1/2019

594 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ าประปาเข้าบ่อพัก 
จ านวน 1 งาน

8,180.00 8,180.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จ าปาบุรี เสนอราคา 
8,180  บาท

นายสมชาย จ าปาบุรี ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 8,180 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062010074 28/1/2019

595 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 91 จ านวน 3.831 ลิตร
 (เงินหมุน)

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร
เสนอราคา 100 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062010078 29/1/2019

หนา้ 55



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

596 ขออนุมัติจัดซ้ือถ่านและเทปผ้า จ านวน 8 รายการ 2,373.09 2,373.09 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เสนอราคา 2,373.09 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,373.09 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062010079 30/1/2019

597 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนรายวิชาโภชนาการ
คลินิก 1 (อ.นริศาส ารองจ่าย)

2,007.03 2,007.03 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบาง
แสน สาขาท่ี 00083 เสนอราคา 
2,007.03 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบาง
แสน สาขาท่ี 00083ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 2,007.03 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062010088 31/1/2019

598 ซ้ือหมึกส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อริโก้ จ านวน 9 
หลอด

34,150.00         34,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800062010002 4/1/2562

599 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00             100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062010020 4/1/2562

600 ซ้ือตาข่ายญ่ีปุ่นกรองแสง พร้อมติดต้ัง จ านวน 55 ตารา
เมตร

19,250.00         19,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800062010001 4/1/2562

601 ซ้ือชุดไส้กรองเคร่ืองกรองน้ า (ระบบกรองน้ า 5 ข้ันตอน)
 จ านวน 1 ชุด

2,675.00           2,675.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062010023 4/1/2562

602 จ้างท าเล่มหนังสือประกอบการเรียน รายวิชา 889530 
สถาปัตยกรรมองค์การ จ านวน 3 เล่ม

840.00             840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062010022 4/1/2562

603 จ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไป-กลับจาก ม.บูรพา - 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร

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

PR3800062010021 4/1/2562

604 ซ้ือหัว RJ-45 (ตัวผู้) จ านวน 600 หัว 4,815.00           4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062010039 9/1/2562

605 เบิกค่าน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00             100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062010038 9/1/2562

606 ซ้ือวัสดุ จ านวน 10 รายการ ท่ีใช้ในการจัดโครงการ
ประชุมวิชาการนานาชาติ (KST) คร้ังท่ี 11

11,680.80         11,680.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800062010003 11/1/2562

607 ซ้ือกระดาษอาร์ตมัน 190g จ านวน 6 แพ็ค ส าหรับใช้ใน
การจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ (KST) คร้ังท่ี 
11

480.00             480.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062010041 11/1/2562

หนา้ 56



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

608 จ้างจัดท าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 25 เล่ม 750.00             750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062010043 11/1/2562

609 จ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
เดินทางไปกลับ ม.บูรพา ชลบุรี ถึง ม.ศรีปทุม บางเขน 
กรุงเทพ ในวันท่ี 17 มกราคม 2562

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

PR3800062010042 11/1/2562

610 จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการประชุม (Proceeding) 
จ านวน 60 เล่ม

4,980.00           4,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062010050 15/1/2562

611 จ้างท าป้ายผ้าพร้อมสกรีน จ านวน 60 ช้ิน 600.00             600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ยูเน่ียนสตาร์ ร้าน ยูเน่ียนสตาร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062010046 15/1/2562

612 จ้างซ่อมเปล่ียน Mainboard เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน
 1 เคร่ือง

3,745.00           3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062010052 15/1/2562

613 จ้างท าของท่ีระลึก (กระเป๋า) จ านวน 10  ช้ิน 4,625.00           4,625.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูเน่ียน สตาร์ ร้านยูเน่ียน สตาร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062010049 15/1/2562

614 จ้างท าป้ายไวนิล ขนาด สูง 2.4 เมตร กว้าง 3.2 เมตร 
จ านวน 1 ป้าย

1,150.00           1,150.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ร้านตะวันออกสต๊ิกเกอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062010047 15/1/2562

615 ซ้ือหน่วยบันทึกข้อมูล Flash Drive 16 GB จ านวน 60 
อัน

8,025.00           8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ศรีธนานันท์ เทรดด้ิง 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062010048 15/1/2562

616 จ้างซ่อมจอคอมพิวเตอร์ เปล่ียนหลอดภาพ จ านวน 1 
เคร่ือง

2,500.00           2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062010058 16/1/2562

617 จ้างซักผ้าระบายสีขาว ผ้าปูโต๊ะ พร้อมรีด 1,050.00           1,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน คุรอร ซักรีด ร้าน คุรอร ซักรีด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062010054 16/1/2562

618 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00             100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062010057 16/1/2562

619 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด ห้องเรียน MIT MIT-S1
 MIT- S2 เดือน กุมภาพันธ์ 2562

1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางพิมพ์พา สิงห์ทอง นางพิมพ์พา สิงห์ทอง ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062010053 16/1/2562

620 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ  เดินทางจาก ม.
บูรพา ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ จ านวน 2 คัน ในวันท่ี 23
 ม.ค. 2562 และเดินทาง จากสนามบินสุวรรณภูมิ มายัง
 ม.บูรพา จ านวน 2 คัน ในวันท่ี 26 ม.ค. 2562

8,000.00           8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062010055 16/1/2562

หนา้ 57



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

621 ซ้ือของท่ีระลึก (ผ้าพันคอ) จ านวน 2  ช้ิน  ส าหรับมอบ
ให้ Keynote ในโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 
Knowledge and Smart Technology (KST) คร้ังท่ี 11

2,550.00           2,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดาหลาบาติก ร้าน ดาหลาบาติก ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062010064 17/1/2562

622 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เปล่ียนแผงวงจรหลัก 
Mainboard จ านวน 1 เคร่ือง และเปล่ียนหลอดภาพ 
จ านวน 1 เคร่ือง

6,420.00           6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062010065 18/1/2562

623 ซ้ือหนังสือประกอบการสอน จ านวน 1 เล่ม 2,000.00           2,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมสถาบันบริหารโครงการ 
แชพเตอร์ ประเทศไทย

สมาคมสถาบันบริหารโครงการ 
แชพเตอร์ ประเทศไทย

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062010066 21/1/2562

624 ซ้ือน้ ามันส าหรับเติรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00             100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062010068 22/1/2562

625 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
เดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง โรงไฟฟ้าบางประกง ในวันท่ี
 25 มกราคม พ.ศ. 2562

2,000.00           2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062010067 22/1/2562

626 ซ้ือแผงวงจร Router Board จ านวน 10 อัน 11,235.00         11,235.00 เฉพาะเจาะจง สตางค์ คอมพิวเตอร์ สตางค์ คอมพิวเตอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800062010004 25/1/2562

627 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00             100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062010074 31/1/2562

628 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมถังใส 18.9 ลิตร จ านวน 31 ถัง 
ส าหรับให้บริการบุคลากรภายในคณะ

1,085.00           1,085.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062010075 31/1/2562

629 จ้างเดินท่อประปาภายนอกอาคาร จ านวน 1 งาน 27,350.00         27,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800062010005 31/1/2562

630 ขอซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook 16,500.00 16,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 
จ ากัด/เสนอราคา 16,500.00 
บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 
จ ากัด/เสนอราคา 16,500.00 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3900062010003 7/1/2562

631 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 50 เคร่ือง 392,000.00 392,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 
จ ากัด/เสนอราคา 392,000.00 
บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี 
จ ากัด/เสนอราคา 392,000.00 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3900062010002 7/1/2562

หนา้ 58



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

632 ขอซ่อมแซมประตูกระจก 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  ปันดี/เสนอราคา 
750.00 บาท

นายสมศักด์ิ  ปันดี/เสนอราคา 
750.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3900062010013 9/1/2562

633 ขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 2กษ 
1375 ชลบุรี ประจ าเดือนมกราคม 2562

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 300.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 300.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3900062010010 9/1/2562

634 ขอซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ IBM SPSS 106,679.00 106,679.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยซอฟต์อัพ จ ากัด/
เสนอราคา 106,679.00 บาท

บริษัท ไทยซอฟต์อัพ จ ากัด/
เสนอราคา 106,679.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3900062010004 11/1/2562

635 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,726.30 9,726.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) 
จ ากัด/เสนอราคา 9,726.30 บาท

บริษัท ลีเรคโก (ประเทศไทย) 
จ ากัด/เสนอราคา 9,726.30 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3900062010019 16/1/2562

636 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 9,952.11 9,952.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
เสนอราคา 9,952.11 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
เสนอราคา 9,952.11 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3900062010025 22/1/2562

637 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาด ประจ าปีงบประมาณ 
2562

23,200.00 23,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.เจ.เซอร์วิส 
2018

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.เจ.เซอร์วิส 
2018

เน่ืองจากบริษัทมีความน่าเช่ือถือ
 และราคาอยู่ภายในวงเงินท่ี
ได้รับความเห็นชอบ

PO4100062010001 22/1/2019

638 ขออนุมัติจ้างเหมาผู้ด าเนินการด้านการแสดงการก ากับ
การแสดงและกิจกรรมต่าง ๆภายในและภายนอกคณะ
ดนตรีและการแสดง

202,410.00 202,410.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิสาขา แซ่อุ้ย/202,410 
บาท

นางสาววิสาขา แซ่อุ้ย/202,410
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO4200062010005 3/1/2562

639 ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลเพ่ือด าเนินการดูแล บ ารุงรักษา
เคร่ืองดนตรี

178,740.00 178,740.00 เฉพาะเจาะจง นายวีระวัฒน์ เสริมศรี/178,740
 บาท

นายวีระวัฒน์ เสริมศรี/178,740
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO4200062010002 3/1/2562

640 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบแสงและระบบ
ไฟฟ้าภายในและภายนอกคณะดนตรีและการแสดง

202,410.00 202,410.00 เฉพาะเจาะจง นายมานพ เกษประดิษฐ์/
202,410 บาท

นายมานพ เกษประดิษฐ์/
202,410 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO4200062010003 3/1/2562

641 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบเสียงภาพ
มัลติมีเดียภายในและภายนอกคณะดนตรีและการแสดง

156,870.00 156,870.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล ป่ินแก้ว/156,870 บาท นายธนพล ป่ินแก้ว/156,870 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO4200062010006 3/1/2562

หนา้ 59



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

642 ขออนุมัติจ้างเหมาด าเนินการบริหารจัดการอาคาร
ปฏิบัติการด้านส่ือสารองค์กรและอุตสาหกรรมบันเทิง

201,510.00 201,510.00 เฉพาะเจาะจง นายมารุต จิรชุติพร/201,510 
บาท

นายมารุต จิรชุติพร/201,510 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO4200062010004 3/1/2562

643 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดพิมพ์วารสารวิชาการดนตรีและการ
แสดง

150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ/150,000
 บาท

น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ/150,000
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO4200062010001 3/1/2562

644 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวและวัดุเพ่ือใช้ใน
ห้องระบบแสง

759.00 759.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/85 บาท,
MR.D.I.Y.(bangkok)co.,Ltd/  
674 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/85 บาท,
MR.D.I.Y.(bangkok)co.,Ltd/  
674 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200062010018 9/1/2562

645 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุการเรียนการสอน 26,029.99 26,029.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)/
26,029.99 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด 
(มหาชน)/26,029.99 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200062010020 9/1/2562

646 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเปียโน 5,100.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง นายอานนท์ นามวงค์/5,100 บาท นายอานนท์ นามวงค์/5,100 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200062010021 11/1/2562

647 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ Sumsung D203E 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/10,500 
บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/10,500 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200062010022 14/1/2562

648 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุกุญแจเล่ือน,ลูกบิดประตูและถังท า
ความสะอาด

2,588.00 2,588.00 เฉพาะเจาะจง MR.D.I.Y.(bangkok)co.,Ltd/   
2,588 บาท

MR.D.I.Y.(bangkok)co.,Ltd/   
2,588 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200062010023 16/1/2562

649 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือใช้ใน
โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะดนตรีฯ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา/
4,000 บาท

นางสาวทิพวรรณ วงศ์อินทร์ตา/
4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200062010027 18/1/2562

650 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ/2,700 
บาท

นายทวีป สุระประเสริฐ/2,700 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200062010028 21/1/2562

651 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในส านักงานคณะดนตรีและ
การแสดง

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด/
6,981 บาท

บริษัทสยามแม็คโคร จ ากัด/
6,981 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200062010031 28/1/2562

หนา้ 60



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

652 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร,จัดท าตรายาง,ซ้ือน้ าด่ืม
และลวดเช่ือมแว่นตาเช่ือม

3,657.00 3,657.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสดใส ก๊อปป้ี/772 บาท, 
นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์/
300 บาท,หจก.คณิศร/2,400 
บาท,ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/185 
บาท

ร้านสดใส ก๊อปป้ี/772 บาท, 
นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์/
300 บาท,หจก.คณิศร/2,400 
บาท,ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/185 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200062010030 28/1/2562

653 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ/3,500 
บาท

นายทวีป สุระประเสริฐ/3,500 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200062010034 31/1/2562

654 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าบันไดเหล็ก ข้ึน-ลงระหว่างช้ัน1
และช้ัน 2อาคารปฏิบัติการคณะดนตรีและการแสดง

39,075.00 39,075.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรชัย กิตติอังกูล/39,075 
บาท

นายธีรชัย กิตติอังกูล/39,075 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR4200062010032 31/1/2562

655 ขออนุมัติจ้างท าพวงหรีด เพ่ือแสดงความเสียใจต่อการ
เสียชีวิตของ อ.สมสกุล ก่ิงวงษา

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงสว่าง ร้านแสงสว่าง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062010001 3/1/2019

656 ขออนุมติจ้างถ่ายเอกสาร 450.75 450.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062010009 11/1/2019

657 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและท าเล่มหลักสูตร 1,380.00 1,380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062010016 31/1/2019

658 ค่าจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี28ธันวาคม2561 4,500.00           4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร ให้บริการดี มีประสบการณ์ PR4400062120007 2/1/2019

659 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 26 ธันวาคม 2561 
เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมเจรจาหารือการด าเนินงาน
ระบบบ าบัดน้ าเสียเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ ร่วมกับ กร.พล
ภัทร พฤษนานนท์ กทม.

5,000.00           5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร ให้บริการดี มีประสบการณ์ PR4400062120006 2/1/2019

660 จ้างเหมายานพาหนะ เพ่ือรับ-ส่ง ผู้รักษาการแทน
ผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมและเจ้าหน้าท่ี 
เดินทางไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วันท่ี 25 
มกราคม พ.ศ. 2562

3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ ให้บริการดี มีประสบการณ์ PR4400062010005 24/1/2019

หนา้ 61



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

661 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย คร้ังท่ี 1/2562 วันอังคารท่ี 15 มกราคม
 พ.ศ. 2562

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม จรัลรัมย์ นายเฉลิม จรัลรัมย์ เป็นผู้รับจ้างเหมารถโดยตรง
และบริการรถรับส่งท่ีมีคุณภาพ

PR4500062010001 8/1/2562

662 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งผู้บริหารและบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัยศึกษา ดูงานวันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 
2562

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์  ศรีแก้ว นายเสน่ห์  ศรีแก้ว เป็นผู้รับจ้างขับรถโดยตรงและ
สามารถจ้างเหมารถรับส่งท่ีมี
คุณภาพ

PR4500062010002 8/1/2562

663 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับใช้งานในส านักงานบัณฑิต
วิทยาลัย

70.00 70.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร เป็นผู้จ าหน่ายน้ าด่ืมท่ีมีคุณภาพ PR4500062010005 9/1/2562

664 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษส าหรับใช้งานในโครงการเสริม
ศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทาง
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมประเภทนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงาน
โดยตรง และเป็นผู้จ าหน่ายวัสดุ
ส านักงานท่ีมีคุณภาพ

PR4500062010008 10/1/2562

665 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึกส าหรับการเข้าศึกษาดูงาน ณ
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย วันท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2562

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บุปผาชาติ หน้าศาล บุปผาชาติ หน้าศาล เป็นผู้จ าหน่ายของท่ีระลึก
โดยตรง และเป็นผู้จ าหน่ายของ
ท่ีระลึกท่ีมีคุณภาพ

PR4500062010009 10/1/2562

666 ขออนุมัติจัดจ้างค่าถ่ายเอกสารประกอบโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าภาคปลาย ปี
การศึกษา 2561 วันท่ี 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นผู้รับจ้างถ่ายเอกสารและเข้า
เล่มโดยตรงและมีคุณภาพ

PR4500062010010 11/1/2562

667 ขออนุมัติจัดจ้างท าเล่มวาระและเอกสารแนบ
ประกอบการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย คร้ังท่ี 1/2562 วันอังคารท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 
2562

640.00 640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นผู้รับจ้างถ่ายเอกสารและเข้า
เล่มโดยตรงและมีคุณภาพ

PR4500062010012 14/1/2562

668 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับใช้งานในโครงการ
เสริมศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทาง
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมประเภทนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

6,012.00 6,012.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงาน
โดยตรง และเป็นผู้จ าหน่ายวัสดุ
ส านักงานท่ีมีคุณภาพ

PR4500062010013 14/1/2562

669 ขออนุมัติจัดท าตรายาง 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ต้นบุญการพิมพ์ ต้นบุญการพิมพ์ เป็นผู้จัดท าตรายางโดยตรงและ
มีคุณภาพ

PR4500062010017 18/1/2562

หนา้ 62



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

670 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม 70.00 70.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร เป็นผู้จ าหน่ายน้ าด่ืมโดยตรง 
และมีคุณภาพ

PR4500062010016 18/1/2562

671 ขอจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เพ่ือใช้ส าหรับศักยภาพและ
พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัย
และนวัตกรรม ประเภทบัณฑิตศึกษา

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นผู้จ าหน่วยหมึกเคร่ืองพิมพ์
โดยตรงมีคุณภาพและราคาถูก

PR4500062010019 22/1/2562

672 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือการใช้งาน
ระบบ I-Thesis

1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นผู้รับจ้างถ่ายเอกสารและเข้า
เล่มโดยตรงและมีคุณภาพ

PR4500062010018 22/1/2562

673 จัดซ้ือน้ าด่ืมส าหรับใช้งานในส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 855.00 855.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คณิศร เป็นผู้จ าหน่ายน้ าด่ืมและถังน้ าด่ืม
โดยตรงและมีคุณภาพ

PR4500062010020 25/1/2562

674 จัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับใช้งานในโครงการเสริม
ศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทาง
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมประเภทนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

5,560.99 5,560.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงาน
โดยตรง และเป็นผู้จ าหน่ายวัสดุ
ส านักงานท่ีมีคุณภาพ

PR4500062010021 25/1/2562

675 กระดาษส าหรับใช้งานในโครงการเสริมศักยภาพและ
พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัย
และนวัตกรรมประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

5,599.95 5,599.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้จ าหน่ายกระดาษ
ส านักงานท่ีมีคุณภาพ

PR4500062010022 25/1/2562

676 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 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062010006 2/1/2019

677 ซ้ือพาย,คุกก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์/
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์/
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062010003 2/1/2019

678 ซ้ือคุ้กก้ี  จ านวน  1  รายการ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร/
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร/
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062010007 2/1/2019

หนา้ 63



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

679 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010002 2/1/2019

680 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  9  รายการ 26,346.77 26,346.77 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส  /ราคาท่ีเสนอ  26,346.77
  บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส  /ราคาท่ีเสนอ  
26,346.77  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062010001 2/1/2019

681 วัสดุไฟฟ้า และปรับอากาศ จ านวน 3 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
 /ราคาท่ีเสนอ 3,140  บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
 /ราคาท่ีเสนอ 3,140  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010004 2/1/2019

682 วัสดุอ่ืนๆ และของท่ีระลึก จ านวน 6 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี 
จ ากัด,บริษัท โฮมโปรดักส์  เซ็น
เตอร์ จ ากัด (มหาชน)/ราคาท่ี
เสนอ 5,000 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตอช่ันเนอร่ี
 จ ากัด,บริษัท โฮมโปรดักส์  เซ็น
เตอร์ จ ากัด (มหาชน)/ราคาท่ี
เสนอ 5,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010005 2/1/2019

683 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 4 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
 /ราคาท่ีเสนอ  4,860 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
 /ราคาท่ีเสนอ  4,860 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010003 2/1/2019

684 ซ้ือลูกช้ิน  จ านวน  3  รายการ 5,458.00 5,458.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 5,458 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 5,458 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062010002 2/1/2019

685 ซ้ือสินค้า   จ านวน  2  รายการ 4,845.00 4,845.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 4,845 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 4,845 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062010004 2/1/2019

หนา้ 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

686 วัสดุพิธีสงฆ์ จ านวน 5 รายการ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธรรมรส สังฆภัณฑ์,
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิส
เทม จ ากัด,บริษัท สยามแม๊คโคร 
จ ากัด (มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ 
3,761 บาท

ร้านธรรมรส สังฆภัณฑ์,
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิส
เทม จ ากัด,บริษัท สยามแม๊คโคร
 จ ากัด (มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ 
3,761 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010006 2/1/2019

687 ซ้ืออิชิตัน  จ านวน  1  รายการ 15,750.00 15,750.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน /ราคาท่ีเสนอ
 15,750  บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน /ราคาท่ี
เสนอ 15,750  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062010005 2/1/2019

688 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ (ล้อดุมแป้ปขอบ 14” 1
 ชุด, ลูกปืน 4 ลูก, เพลารถเข็น 110 cm 1 ช้ิน, ล้อ 8” 
1 ล้อ, ขาหน้ารถเข็น 1 ชุด) - เงินรับฝากเงินรายได้-
สนับสนุนค่าใช้จ่ายศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล

2,530.00 2,530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค/ราคาท่ี
เสนอ 2,530 บาท

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค/ราคาท่ี
เสนอ 2,530 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010013 3/1/2019

689 วัสดุส านักงาน(หมึกเคร่ืองพิมพ์) จ านวน 1 รายการ 4,173.00 4,173.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์
เทค /ราคาท่ีเสนอ   4,173 บาท

หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์
เทค /ราคาท่ีเสนอ   4,173 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010016 3/1/2019

690 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดและดูแลสวนของศูนย์เรียนรู้
โลกใต้ทะเล ปี 2562 (1 ตค-30 กย. 62) งวดท่ี 1 เดือน
ตุลาคม 2561 - เงินรับฝากเงินรายได้

14,160.00 14,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.
เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ากัด /ราคาท่ี
เสนอ   14,160 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.
เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ากัด /ราคาท่ี
เสนอ   14,160 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000062010001 3/1/2019

691 วัสดุก่อสร้าง 23 รายการ (ท่ีดูดกระจก , ลูกกล้ิงทาสี, ชุด
ไขควง, พุกเหล็ก, ล้อยาง, สายหล่อหัว VCT, ล้อยาง, 
แปรงทาสี , ดอกสว่าน , เกียงตกแต่ง, บล็อกตัววาย, 
ฯลฯ ) - เงินรับฝากเงินรายได้

6,528.00 6,528.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ /ราคาท่ีเสนอ
 6,528 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ /ราคาท่ีเสนอ
 6,528 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010014 3/1/2019

692 ค่าจ้างพิมพ์วัสดุโฆษณา จ านวน 4 รายการ 9,790.50 9,790.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ  
 9,790.50 บาท

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ  
 9,790.50 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010015 3/1/2019

หนา้ 65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

693 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 3 รายการ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอนงค์  ย้ิมละมัย, ร้านล้ีฮวด
สุน /ราคาท่ีเสนอ 9,550  บาท

นางอนงค์  ย้ิมละมัย, ร้านล้ีฮวด
สุน /ราคาท่ีเสนอ 9,550  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010024 4/1/2019

694 ป้ายผู้สนับสนุนสถานเล้ียงสัตว์น้ าเค็ม ในโครงการ
ร่วมมือกัน...สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ทางทะเล  จ านวน 5 
รายการ (เงินบริจาค-สนับสนุนAQu)

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นีช ดีซายน์ แอนด์ โปร
ดักช่ัน จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ  
59,920 บาท

บริษัท นีช ดีซายน์ แอนด์ โปร
ดักช่ัน จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ  
59,920 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062120075 4/1/2019

695 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานท่ี 
ทรัพย์สิน ณ ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน ปี 2562 
(1 ตค. 61-30 กย. 62) งวดท่ี 1 เดือนตุลาคม 2561

32,960.00 32,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส
บี อินเตอร์การ์ด จ ากัด /ราคาท่ี
เสนอ  32,960  บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส
บี อินเตอร์การ์ด จ ากัด /ราคาท่ี
เสนอ  32,960  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000062010002 4/1/2019

696 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010019 4/1/2019

697 วัสดุส านักงาน (เข้าสต๊อก) จ านวน 6 รายการ 3,106.00 3,106.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 3,106 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 3,106 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010021 4/1/2019

698 ซ้ือไอศกรีมวอลล์  จ านวน  8  รายการ 14,602.10 14,602.10 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส /ราคาท่ีเสนอ   14,602.10
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส /ราคาท่ีเสนอ   
14,602.10 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062010009 4/1/2019

699 ซ้ือลูกช้ิน  จ านวน  1  รายการ 4,920.00 4,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ   4,920 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ   4,920 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062010010 4/1/2019

หนา้ 66



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

700 วัสดุก่อสร้าง(กาซิลิโคนใส) จ านวน 1 รายการ 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ /ราคาท่ีเสนอ
 190 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ /ราคาท่ีเสนอ
 190 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010025 4/1/2019

701 เคร่ืองสูบน้ าทะเล จ านวน 1 เคร่ือง (สถานีวิจัยย่อย
ชะอ า) มอเตอร์มิตชู 7.5 HP 3 สาย, ป๊ัมน้ าเพาเวอร่ี 3น้ิว
,แท่น+มู่เล่ย์+สายพาน

38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหชัย มอเตอร์ (1999) 
จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 38,520 บาท

บริษัท สหชัย มอเตอร์ (1999) 
จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 38,520 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010026 4/1/2019

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

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

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062010008 4/1/2019

703 ซ้ือสินค้า(ถ้วยไอศกรีม) จ านวน 110 แพ็ค เพ่ือน ามาขาย
ไอศกรีมตักในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

4,843.36 4,843.36 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีทีเอ็นเค 
เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย /ราคาท่ี
เสนอ   4,843.36 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีทีเอ็นเค 
เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย /ราคา
ท่ีเสนอ   4,843.36 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062010014 7/1/2019

704 ค่าจ้างพิมพ์วัสดุโฆษณา(อ้ิงค์เจ็ทไวนิล) จ านวน 3 งาน ''
ส าหรับการจัดกิจกรรมวันเด็ก คร้ังท่ี34 ประจ าปี
งบประมาณ 2562''

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 
8,346 บาท

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 
8,346 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010027 7/1/2019

705 ค่าจ้างเช่าเคร่ืองเสียง จ านวน 1 ชุด ''ส าหรับกิจกรรมวัน
เด็กประจ าปี 2562 คร้ังท่ี34'' ในวันเสาร์ท่ี 12 มกราคม 
2562

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร์  เย็นสุดใจ / ราคาท่ี
เสนอ 6,000 บาท

นายภูรินทร์  เย็นสุดใจ / ราคาท่ี
เสนอ 6,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010029 7/1/2019

706 ซ้ือสินค้า วัตถุดิบและอุปกรณ์ประกอบการขาย จ านวน 
25 รายการ เพ่ือน ามาขายและใช้ในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

32,970.00 32,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) /ราคาท่ีเสนอ   32,970
 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) /ราคาท่ีเสนอ   
32,970 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062010013 7/1/2019

หนา้ 67



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

707 ซ้ือของขวัญของรางวัล จ านวน 7 รายการ ''''ส าหรับจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ คร้ังท่ี34 ประจ าปีงบประมาณ 
2562''''

16,440.00 16,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิจชัยสเตช่ันเนอร่ี , สุประวีณ์
 ศรีโพธ์ิ, บริษัท สยามแม๊คโคร 
จ ากัด (มหาชน)/ราคาท่ีเสนอ 
16,402 บาท

ร้านกิจชัยสเตช่ันเนอร่ี , สุประ
วีณ์ ศรีโพธ์ิ, บริษัท สยามแม๊ค
โคร จ ากัด (มหาชน)/ราคาท่ี
เสนอ 16,402 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010030 7/1/2019

708 ซ้ือสินค้า จ านวน 13 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

54,800.00 54,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบี แอนด์ บี อันดัสทรี
ร้านเพ็ญเฮ้าท์
ร้านโชคอ านวยพาณิชย์
/ราคาท่ีเสนอ 54,800 บาท

ร้านบี แอนด์ บี อันดัสทรี
ร้านเพ็ญเฮ้าท์
ร้านโชคอ านวยพาณิชย์
/ราคาท่ีเสนอ 54,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062010012 7/1/2019

709 ซ้ือสินค้า จ านวน 8 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

20,651.35 20,651.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์
เชียล จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ  
20,651.35  บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์
เชียล จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ  
20,651.35  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062010011 7/1/2019

710 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ(เปล่ียน
คอมเพรสเซอร์) จ านวน 1 งาน

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ  
13,500 บาท

ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ  
13,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010032 7/1/2019

711 ค่าจ้างเช่าเต๊นท์ และเวที ''ส าหรับกิจกรรมวันเด็ก
ประจ าปี 2562 คร้ังท่ี34'' ในวันเสาร์ท่ี 12 มกราคม 
2562

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  เท่งเจียว / ราคาท่ี
เสนอ 6,900 บาท

นายสุเทพ  เท่งเจียว / ราคาท่ี
เสนอ 6,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010028 7/1/2019

712 ซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งเวทีการแสดง  จ านวน 7 รายการ 
''ส าหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ คร้ังท่ี34 
ประจ าปีงบประมาณ2562''

1,580.00 1,580.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บีแอนด์บี อินดัสทรี/ราคาท่ี
เสนอ 1,580 บาท

ร้าน บีแอนด์บี อินดัสทรี/ราคาท่ี
เสนอ 1,580 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010031 7/1/2019

713 ซ้ือลูกช้ิน  จ านวน  1  รายการ 3,280.00 3,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ   3,280 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ   3,280 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062010015 8/1/2019

หนา้ 68



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

714 วัสดุไฟฟ้า(สายไฟ) จ านวน 2 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
 /ราคาท่ีเสนอ  3,800 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
 /ราคาท่ีเสนอ  3,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010034 8/1/2019

715 วัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์HP Officejet 7110) จ านวน
 3 รายการ

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
 /ราคาท่ีเสนอ   4,800 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด
 /ราคาท่ีเสนอ   4,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010035 8/1/2019

716 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010037 9/1/2019

717 ซ้ือของขวัญของรางวัล จ านวน 5 รายการ ''ส าหรับจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ คร้ังท่ี34 ประจ าปีงบประมาณ 
2562''

21,775.00 21,775.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอ านวยพานิช /ราคาท่ี
เสนอ 21,775 บาท

ร้านโชคอ านวยพานิช /ราคาท่ี
เสนอ 21,775 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010042 9/1/2019

718 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 3 รายการ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอนงค์  ย้ิมละมัย , ห้องเย็น
ชวนชม/ราคาท่ีเสนอ 14,810 
บาท

นางอนงค์  ย้ิมละมัย , ห้องเย็น
ชวนชม/ราคาท่ีเสนอ 14,810 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010048 10/1/2019

719 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า-ปลาเสือพ่นน้ า) จ านวน 
1 รายการ

1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง นางอุษา สอนสกุล/ราคาท่ีเสนอ 
1,350 บาท

นางอุษา สอนสกุล/ราคาท่ีเสนอ 
1,350 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010051 10/1/2019

720 วัสดุส านักงาน(เข้าสต๊อก) จ านวน 3 รายการ 2,928.00 2,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 
(มหาชน)
/ราคาท่ีเสนอ 2,928 บาท

บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 
(มหาชน)
/ราคาท่ีเสนอ 2,928 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010050 10/1/2019

หนา้ 69



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

721 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010049 10/1/2019

722 ซ้ือสินค้า จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

5,984.00 5,984.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด /
ราคาท่ีเสนอ  5,984 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด /
ราคาท่ีเสนอ  5,984 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062010016 11/1/2019

723 ซ้ือสินค้า จ านวน 24 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

10,946.38 10,946.38 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส /ราคาท่ีเสนอ   10,946.38
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส /ราคาท่ีเสนอ   
10,946.38 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062010017 11/1/2019

724 ซ้ือสินค้า อุปกรณ์ประกอบการขายและวัสดุ จ านวน 15 
รายการ เพ่ือน ามาขายและใช้ในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

23,226.00 23,226.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) /ราคาท่ีเสนอ   23,226
 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) /ราคาท่ีเสนอ   
23,226 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062010021 14/1/2019

725 ค่าจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ-ขนาด 36,000BTU. 
(เปล่ียนท่อน้ ายาร่ัว) จ านวน 2 รายการ

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งแอร์ /ราคาท่ีเสนอ 4,600
 บาท

ร้านรุ่งแอร์ /ราคาท่ีเสนอ 4,600
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010062 14/1/2019

726 ซ้ือวัสดุ จ านวน 5 รายการ น ามาใช้ในโครงการ''ขาย
อาหารส าเร็จรูปแบบน่ึงและไมโครเวฟ''เพ่ือจ าหน่าย
สินค้าท่ีสนองความต้องการของผู้ชมท่ีต้องการความ
รวดเร็ว สะดวกสบาย รักสุขภาพและเป็นการเพ่ิม
ยอดขาย

4,002.00 4,002.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 
(มหาชน) /ราคาท่ีเสนอ 4,002 
บาท

บริษัท สยามแม๊คโคร จ ากัด 
(มหาชน) /ราคาท่ีเสนอ 4,002 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062010019 14/1/2019

727 ซ้ือสินค้าท่ีระลึก จ านวน 5 รายการ เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

49,500.00 49,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา /ราคา
ท่ีเสนอ  49,500 บาท

นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา /ราคา
ท่ีเสนอ  49,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062010018 14/1/2019

หนา้ 70



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

728 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010061 14/1/2019

729 วัสดุก่อสร้าง(บานพับประตู) จ านวน 1 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธงชัย /ราคาท่ีเสนอ 1,605  
บาท

ร้านธงชัย /ราคาท่ีเสนอ 1,605 
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010071 15/1/2019

730 ซ้ือตุ๊กตา จ านวน 3 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

88,895.60 88,895.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 88,895.60 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 88,895.60 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062010023 15/1/2019

731 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 3 รายการ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
 จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 3,340 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส
 จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 3,340 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010070 15/1/2019

732 ซ้ือสินค้า จ านวน 15 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

10,525.25 10,525.25 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส /ราคาท่ีเสนอ 10,525.25 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส /ราคาท่ีเสนอ 10,525.25
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062010022 15/1/2019

733 วัสดุส านักงาน(หมึกเคร่ืองพิมพ์CE285A) จ านวน 1 
รายการ

5,564.00 5,564.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์
เทค /ราคาท่ีเสนอ   5,564 บาท

หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์
เทค /ราคาท่ีเสนอ   5,564 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010066 15/1/2019

734 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010074 16/1/2019

หนา้ 71



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

735 วัสดุและครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,290.00 2,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด/
ราคาท่ีเสนอ 2,140 บาท

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด/
ราคาท่ีเสนอ 2,140 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010076 16/1/2019

736 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 3 รายการ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางอนงค์ ย้ิมละมัย, นางเอ้ือม
เดือน แสงสัตยา/ราคาท่ีเสนอ 
10,480 บาท

นางอนงค์ ย้ิมละมัย, นางเอ้ือม
เดือน แสงสัตยา/ราคาท่ีเสนอ 
10,480 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010077 17/1/2019

737 วัสดุส านักงาน(ผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร) จ านวน 10 
ขวด

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ ากัด /
ราคาท่ีเสนอ  25,000 บาท

บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จ ากัด /
ราคาท่ีเสนอ  25,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010085 18/1/2019

738 ซ้ือสินค้า  จ านวน 33 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

19,699.85 19,699.85 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส /ราคาท่ีเสนอ   บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส /ราคาท่ีเสนอ   บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062010024 18/1/2019

739 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า)จ านวน 10 รายการ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณจินดา ธรรมชาติ/ราคาท่ีเสนอ
 6,477 บาท

คุณจินดา ธรรมชาติ/ราคาท่ีเสนอ
 6,477 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010089 18/1/2019

740 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า-ฉลามครีบด า) จ านวน 1
 รายการ

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.ปลาการ์ตูน จ ากัด/
ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท

บริษัท ป.ปลาการ์ตูน จ ากัด/
ราคาท่ีเสนอ 3,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010088 18/1/2019

741 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ชนิดแขวน พร้อมติดต้ิง ขนาด 13000 BTU ย่ีห้อ แค
เรียร์ ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเล้ียงแมงกะพรุน

22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ  
22,000 บาท

ร้าน รุ่งแอร์ / ราคาท่ีเสนอ  
22,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010087 18/1/2019

หนา้ 72



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

742 ซ้ือสินค้า จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

5,360.06 5,360.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์
เชียล จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 
5,360.06 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์
เชียล จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 
5,360.06 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062010025 21/1/2019

743 ซ้ือสินค้า จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ ถาวรเจริญทรัพย์/
ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท

คุณชูเกียรติ ถาวรเจริญทรัพย์/
ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062010026 21/1/2019

744 จ้างซ่อมแซมป๊ัมสูบน้ า ย่ีห้อ Ebara Tag No. CP1 
หมายเลขครุภัณฑ์ 4320-001-0047/53 
(5304010010033) เปล่ียน Oil Seal 2 ตัว, Oil 
Lubricant 1 ตัว, Bearing 2 ตัว, Packing 1 ตัว พร้อม
ค่าบริการเปล่ียนหน้างาน

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อควา คอนโทรล ซิสเต็ม 
จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ   14,980 
บาท

บริษัท อควา คอนโทรล ซิสเต็ม 
จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ   14,980 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010059 21/1/2019

745 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010091 21/1/2019

746 วัสดุการเกษตร(จ้างอัดอ๊อกซิเจ่น) จ านวน 1 รายการ 70.00 70.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศุภโชค /ราคาท่ีเสนอ 70 บาท ร้านศุภโชค /ราคาท่ีเสนอ 70 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010094 22/1/2019

747 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 7,400.00 7,400.00 เฉพาะเจาะจง นางอนงค์ ย้ิมละมัย /ราคาท่ีเสนอ
 7,400 บาท

นางอนงค์ ย้ิมละมัย /ราคาท่ี
เสนอ 7,400 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010095 22/1/2019

748 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010096 23/1/2019

หนา้ 73



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

749 ซ้ือสินค้าท่ีระลึก จ านวน 3 รายการ เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา/ราคาท่ี
เสนอ 48,000 บาท

นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา/ราคาท่ี
เสนอ 48,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062010027 24/1/2019

750 ซ้ือสินค้า จ านวน 18 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

58,210.00 58,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบี แอนด์ บี อินดัสทรี
ร้านกิจชัยสเตช่ันเนอร่ี
ร้านโชคอ านวยพาณิชย์
/ราคาท่ีเสนอ 58,210 บาท

ร้านบี แอนด์ บี อินดัสทรี
ร้านกิจชัยสเตช่ันเนอร่ี
ร้านโชคอ านวยพาณิชย์
/ราคาท่ีเสนอ 58,210 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062010028 24/1/2019

751 วัสดุโฆษณา(ค่าจ้างพิมพ์ไวน่ิว) จ านวน 4 รายการ 2,782.00 2,782.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 
2,782 บาท

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 
2,782 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010106 24/1/2019

752 วัสดุ-อุปกรณ์ดับเพลิง  จ านวน 3 รายการ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นิปปอน เคมิคอล จ ากัด /
ราคาท่ีเสนอ 8,731.20  บาท

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จ ากัด
 /ราคาท่ีเสนอ 8,731.20  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010099 24/1/2019

753 วัสดุจัดท านิทรรศการ จ านวน 10 รายการ 9,297.00 9,297.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ   9,297 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ   9,297 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010100 24/1/2019

754 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 9 รายการ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเช่ียน แอนด์ซี อะแควเร่ียม
 , ร้านควีนอควาเร่ียม /ราคาท่ี
เสนอ 18,000 บาท

ร้านโอเช่ียน แอนด์ซี อะแคว
เร่ียม , ร้านควีนอควาเร่ียม /
ราคาท่ีเสนอ 18,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010101 24/1/2019

755 น้ าเค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 2 เท่ียว 6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010107 25/1/2019

หนา้ 74



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

756 ซ้ือสินค้า จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

4,365.60 4,365.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 4,365.60 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 4,365.60 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062010030 25/1/2019

757 ซ้ือสินค้า จ านวน 35 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

14,687.42 14,687.42 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส/ราคท่ีเสนอ 14,687.42 
บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซ
ซิเนส/ราคท่ีเสนอ 14,687.42 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062010029 25/1/2019

758 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง ท้ายตลาดการเกษตร /ราคาท่ี
เสนอ 350 บาท

ท้ายตลาดการเกษตร /ราคาท่ี
เสนอ 350 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010112 28/1/2019

759 วัสดุกรเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 10 รายการ 1,205.00 1,205.00 เฉพาะเจาะจง นายอ าพล เทียนเงิน/ราคาท่ีเสนอ
 1,205 บาท

นายอ าพล เทียนเงิน/ราคาท่ี
เสนอ 1,205 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010111 28/1/2019

760 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 1 รายการ 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพร บัวบาน/ราคาท่ีเสนอ 
400 บาท

นายธนพร บัวบาน/ราคาท่ีเสนอ
 400 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010113 28/1/2019

761 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 1 รายการ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้องเย็นชวนชม /ราคาท่ีเสนอ 
4,000 บาท

ห้องเย็นชวนชม /ราคาท่ีเสนอ 
4,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010116 29/1/2019

762 ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ 1 คัน ส าหรับการเดินทาง
ไปศึกษาดูงาน ณ ณ ซีไลฟ์ บางคอก โอเช่ียนเวิลด์ และ
ส านักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ในวันท่ี 31 มค. 62

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุเทน โพธ์ิศรี /ราคาท่ีเสนอ 
2,800 บาท

นายอุเทน โพธ์ิศรี /ราคาท่ีเสนอ 
2,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010115 29/1/2019

หนา้ 75



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

763 ซ้ือสินค้า(อิชิตัน) จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน /ราคาท่ีเสนอ
  6,300 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน /ราคาท่ี
เสนอ  6,300 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062010031 29/1/2019

764 ค่าของท่ีระลึกส าหรับเดินทางศึกษาดูงาน ณ ซีไลฟ์ บาง
คอก โอเช่ียนเวิลด์ และส านักงานอุทยานการเรียนรู้ TK 
park ในวันท่ี 31 มค. 62

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าฮ้อของทะเลแห้ง /ราคาท่ี
เสนอ 1,200 บาท

ร้านป้าฮ้อของทะเลแห้ง /ราคาท่ี
เสนอ 1,200 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010114 29/1/2019

765 น้ าดค็มช่องแสมสาร (พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010117 29/1/2019

766 ซ้ืออุปกรณ์ประกอบการขาย(ป้ายติดตุ๊กตา) จ านวน 3 
รายการ เพือน ามาติดตุ๊กตาท่ีจ าหน่ายในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ /ราคาท่ีเสนอ
   9,630 บาท

ร้านชลบุรีการพิมพ์ /ราคาท่ีเสนอ
   9,630 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062010032 30/1/2019

767 วัสดุตกแต่งเทศกาล จ านวน 3 รายการ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิจชัยเสตช่ันเนอร่ี/ราคาท่ี
เสนอ 1,970 บาท

ร้านกิจชัยเสตช่ันเนอร่ี/ราคาท่ี
เสนอ 1,970 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010121 30/1/2019

768 ค่าจ้างพิมพ์วัสดุโฆษณา  จ านวน 7 รายการ 11,727.20 11,727.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ  
11,727.20  บาท

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ  
11,727.20  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010120 30/1/2019

769 น้ าเค็มช่องแสมสาร(พร้อมค่าขนส่ง) จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / 
ราคาท่ีเสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010124 31/1/2019

หนา้ 76



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

770 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 6 รายการ 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน /ราคา
ท่ีเสนอ 22,625 บาท

น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน /
ราคาท่ีเสนอ 22,625 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062010122 31/1/2019

771 ขออนุมัติซ้ืออาหารปรุงส าเร็จส าหรับผู้ป่วยใน 
ประจ าเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม)

31,026.00 31,026.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา 
(15)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010005 2/1/2562

772 เปล่ียนยางรถทะเบียน กว 1092 4 เส้น 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010004 2/1/2562

773 ซ้ือยา Augmentin 1 gm tab (A875+C125) 
(Cavumox) จ านวน 900 กล่อง

95,337.00 95,337.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010009 2/1/2562

774 ซ้ือยา Calcipotriol+Bet.dipro 15 gm (Daivobet) 
จ านวน 60 หลอด

37,236.00 37,236.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010010 2/1/2562

775 ซ้ือยา CefTAZidime 1 gm inj (Zedim) จ านวน 100 
กล่อง

18,580.55 18,580.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010017 2/1/2562

776 ซ้ือยา Chloramphenicol 1% Oph Oint 5 gm 
จ านวน 600 หลอด

8,406.00 8,406.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010015 2/1/2562

777 ซ้ือยา Cisatracurium 2 mg/ml (Cisa Tracurium) 
จ านวน 100 กล่อง

58,850.00 58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010031 2/1/2562

778 ซ้ือยา Clindamycin 600 mg inj 4 ml (Rosil) จ านวน
 1000 vial , FluCONazole 200 mg (Flucozole) 
จ านวน 10 กล่อง

87,740.00 87,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010030 2/1/2562

779 ซ้ือยา Clotrimazole 1% cream 5 gm (Taraten) 
จ านวน 1000 หลอด

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010013 2/1/2562

หนา้ 77



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

780 ซ้ือยา Clozapine 100 mg (Clozapin 100) จ านวน 4
 กล่อง , Clonidine HCl 0.15 mg (Hypodine) จ านวน
 10 กล่อง

9,300.00 9,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010011 2/1/2562

781 ซ้ือยา Co careldopa L100+C25 mg (Sinemet) 
จ านวน 100 กล่อง

38,413.00 38,413.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.เอช. เทร็ดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010022 2/1/2562

782 ซ้ือยา FeXofenADine 60 mg (Fenafex) จ านวน 400
 กล่อง

84,000.00 84,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010039 2/1/2562

783 ซ้ือยา Fenofibrate 200 mg cap (Adfen-200) 
จ านวน 3500 กล่อง

78,645.00 78,645.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010005 2/1/2562

784 ซ้ือยา Gentamicin 40 mg/ml inj (2 ml) (Getamic) 
จ านวน 10 กล่อง

2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส 
แลบบอเรตอร่ี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส 
แลบบอเรตอร่ี

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010020 2/1/2562

785 ซ้ือยา Hepatitis B IG 180 iu/1 ml 
(HBIG,ImmunoHBS) จ านวน 5 dose

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด บริษัท ไบโอจีนีเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010023 2/1/2562

786 ซ้ือยา HyOScine 10 mg tab (Buscopan) จ านวน 50
 กล่อง

45,796.00 45,796.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010028 2/1/2562

787 ซ้ือยา Hyaluronate Na 0.18% e.d (Vislube) จ านวน
 100 กล่อง

96,086.00 96,086.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010038 2/1/2562

788 ซ้ือยา Mometasone 50 mcg nasal spray 140d 
(NasonexAQ) จ านวน 150 ชุด

84,583.50 84,583.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010007 2/1/2562

789 ซ้ือยา N.S.S. 0.9% 250 ml จ านวน 500 ถุง , Water 
for injection 10 ml (SWI) v&V จ านวน 10000 amp

36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010035 2/1/2562

หนา้ 78



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

790 ซ้ือยา NOREPInephrine 4 mg/ 4 ml (N EPI , 
Levophed) จ านวน 500 amp

53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010018 2/1/2562

791 ซ้ือยา ORS 3.3 gm pdr (ROF Minera) จ านวน 100 
กล่อง

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010021 2/1/2562

792 ซ้ือยา Oxymetazol 0.025% 10 ml (Oxymet) nasal
 drop จ านวน 100 ขวด , Oxymetazol 0.05% nasal
 spray 15 ml (Oxymet) จ านวน 200 ขวด

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010008 2/1/2562

793 ซ้ือยา PHENYToin sod 100 mg cap (Dilantin) 
จ านวน 200 ขวด

65,912.00 65,912.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010025 2/1/2562

794 ซ้ือยา PHENYtoin 250 mg/5 ml inj (Dilantin) 
จ านวน 15 กล่อง

93,491.25 93,491.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010024 2/1/2562

795 ซ้ือยา ParaCETamol 500 mg tab (Sara) จ านวน 100
 กล่อง

31,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010026 2/1/2562

796 ซ้ือยา Poly Oph eye/ear Drop 5 ml จ านวน 600 
ขวด , Tears1 Lac Oph 10 ml (HPMC 0.15% Pre) 
จ านวน 50 โหล

29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010036 2/1/2562

797 ซ้ือยา Quetiapine 25 mg tab (Quantia 25) จ านวน 
50 กล่อง , Drotaverine 40 mg (Deolin) จ านวน 1 
กล่อง

15,244.10 15,244.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010019 2/1/2562

798 ซ้ือยา Symbicort 160+4.5/DTerbuhaler 120 dose
 จ านวน 100 ชุด

82,390.00 82,390.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010033 2/1/2562

799 ซ้ือยา Tears2 Natear 10 ml (HPML 0.3% Pre) 
จ านวน 1500 ขวด

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010034 2/1/2562

หนา้ 79



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

800 ซ้ือยา Timolol 0.5% e.d 5 ml (Timodrop) จ านวน 
500 ขวด

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010037 2/1/2562

801 ซ้ือยา Vitamin C 500 mg/2 ml inj จ านวน 10 กล่อง
 , MAGNesium sulfate 10% inj 10 ml จ านวน 2 
กล่อง

3,280.00 3,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010029 2/1/2562

802 ซ้ือยา Ytpเพชรสังฆาต 400 mg cap (70 cap) จ านวน
 200 ขวด

18,600.00 18,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010016 2/1/2562

803 ซ้ือยา จ านวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบ 78,805.50 78,805.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010012 2/1/2562

804 ซ้ือยา AMlodipine 10+ATorv 20 tab (CAduEt) 
จ านวน 100 กล่อง

45,582.00 45,582.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010027 2/1/2562

805 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองส่องหู คอ 
จมูก และชุดโต๊ะ ตรวจ หู คอ จมูก

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอราวัณ ไฮเทค จ ากัด บริษัท เอราวัณ ไฮเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010046 3/1/2562

806 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ Toshiba รุ่น Aquilion CX S/N : 
NCB12Z2422

75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010017 7/1/2562

807 ซ้ือผ้าฝ้าย 2 ชนิด 18,832.00 18,832.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุทธากร สไตล์ จ ากัด บริษัท วุทธากร สไตล์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010007 3/1/2562

808 สอบเทียบและปรับแต่งค่ามาตรฐานเคร่ืองวัดความดัน
ตาอัตโนมัติ

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดีอินเตอร์เนช่ันแนล
 จ ากัด

บริษัท แกรนดีอินเตอร์เนช่ันแนล
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010008 3/1/2562

809 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ 2 ชนิด 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010043 3/1/2562

หนา้ 80



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

810 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010006 3/1/2562

811 ซ้ือยา Vardenafil 20 mg (Levitra) จ านวน 30 กล่อง 43,270.80 43,270.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010040 3/1/2562

812 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,300.00 12,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010061 4/1/2562

813 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 32,800.00 32,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010060 4/1/2562

814 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 54,781.00 54,781.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062110415 4/1/2562

815 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 55,511.00 55,511.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010063 4/1/2562

816 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 58,500.00 58,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010062 4/1/2562

817 ขอซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดีอินเตอร์เนช่ันแนล
 จ ากัด

บริษัท แกรนดีอินเตอร์เนช่ันแนล
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010009 4/1/2562

818 ซ่อมรถเข็นขยะติดเช้ือ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด บริษัท หวังดีวัฒนา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010016 4/1/2562

819 ซ้ือผ้าฝ้ายฟอกเขียว 95,000.00 95,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เท็น เทรดด้ิง ร้าน เท็น เทรดด้ิง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010015 4/1/2562

หนา้ 81



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

820 ซ้ือวัสดุเข้าคลังไว้เบิก 13,985.97 13,985.97 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010014 4/1/2562

821 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010067 4/1/2562

822 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 2 รายการ 3,787.80 3,787.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010068 4/1/2562

823 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ 
เซอร์วิส จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010012 4/1/2562

824 ซ้ือแก๊สหุงต้ม 12,200.00 12,200.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส บางแสนแก๊ส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010011 4/1/2562

825 จ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์ประจ าเดือน
มกราคม 2562

320,000.00 320,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ 
จ ากัด

บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010013 4/1/2562

826 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและก าจัดมูลฝอย
ขยะอันตรายประจ าเดือน ธันวาคม 2561 เพ่ิมเติม

704.00 704.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล 
เฮลท์แคร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล 
เฮลท์แคร์

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010018 7/1/2562

827 ซ้ือยา Allopurinol 100 mg (Puride) จ านวน 50 กล่อง 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010073 7/1/2562

828 ซ้ือ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) จ านวน 765 
แกลลอน

99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล 
เทคโนโลยี จ ากัด

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล 
เทคโนโลยี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010072 7/1/2562

829 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 7,350.00 7,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010109 8/1/2562

หนา้ 82



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

830 จ้างบริการบ ารุงรักาาเคร่ืองอัลตร้าซาวน์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010023 8/1/2562

831 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010085 8/1/2562

832 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 21,750.00 21,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ 
จ ากัด

บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010106 8/1/2562

833 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010107 8/1/2562

834 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010108 8/1/2562

835 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010089 8/1/2562

836 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010081 8/1/2562

837 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,120.00 6,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์
 จ ากัด

บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิป
เม้นท์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010084 8/1/2562

838 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,160.00 6,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลฟ์พลัส จ ากัด บริษัท ไลฟ์พลัส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010093 8/1/2562

839 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010098 8/1/2562

หนา้ 83



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

840 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,050.00 9,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010091 8/1/2562

841 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพล้น เมดิคอล จ ากัด บริษัท แพล้น เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010083 8/1/2562

842 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010086 8/1/2562

843 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 14,280.00 14,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010087 8/1/2562

844 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟุคุโชว์ อินเตอร์เนช่ันแนล
 จ ากัด

บริษัท ฟุคุโชว์ อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010101 8/1/2562

845 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,540.00 23,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010088 8/1/2562

846 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 26,360.00 26,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิป
เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิป
เม้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010090 8/1/2562

847 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
 (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน (ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010082 8/1/2562

848 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซาโทนิค เมดดิคอล จ ากัด บริษัท ซาโทนิค เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010099 8/1/2562

849 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 35,524.00 35,524.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
 (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน (ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010105 8/1/2562

หนา้ 84



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

850 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 46,200.00 46,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010096 8/1/2562

851 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010102 8/1/2562

852 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟุคุโชว์ อินเตอร์เนช่ันแนล
 จ ากัด

บริษัท ฟุคุโชว์ อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010103 8/1/2562

853 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 61,070.00 61,070.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010094 8/1/2562

854 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 76,500.00 76,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010097 8/1/2562

855 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 81,800.00 81,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010104 8/1/2562

856 ขออนุมัติซ้ือค่าจ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2561

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010020 8/1/2562

857 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 2 
รายการ

52,500.00 52,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010080 8/1/2562

858 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์ควบคุมแรงดันน้ าส าหรับ Feed 
pump จ านวน 1 อัน

13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.โอ.โซเชียล จ ากัด บริษัท อาร์.โอ.โซเชียล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010022 8/1/2562

859 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 1 เคร่ือง 9,350.00 9,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดเอล เมดดิคัล 
อิเล็คโทรนิกส์ จ ากัด

บริษัท เมดเอล เมดดิคัล 
อิเล็คโทรนิกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010078 8/1/2562

หนา้ 85



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

860 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 6 เคร่ือง 52,500.00 52,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จ ากัด บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010079 8/1/2562

861 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 17,690.00 17,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010110 8/1/2562

862 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนกัด วากัส เมดิเซีย ห้างหุ้นส่วนกัด วากัส เมดิเซีย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010125 9/1/2562

863 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2,375.40 2,375.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จ ากัด บริษัท ไอโครเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010118 9/1/2562

864 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,310.00 9,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ 
จ ากัด

บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010117 9/1/2562

865 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 97,240.00 97,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010113 9/1/2562

866 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ TOSHIBA รุ่น Aquillion CX 
S/N:NCB12Z2422

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010030 14/1/2562

867 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาสตร์การแพทย์ จ านวน 4 รายการ 80,750.00 80,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010119 9/1/2562

868 ขออนุมัติซ้ือHaemodialysis Set Sterile ชุดแทงเข็ม 
(BUU AVF01) จ านวน 3,200 ชุด

49,600.00 49,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010116 9/1/2562

869 ขออนุมัติซ้ือHaemodialysis Set Sterile ชุดแทงเข็ม 
(BUU AVF01) จ านวน 800 ชุด

12,400.00 12,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010115 9/1/2562

หนา้ 86



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

870 ขออนุมัติซ้ือSKATER introducer set จ านวน 5 ช้ิน 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010121 9/1/2562

871 ขออนุมัติซ้ือSyringe for Mallinckrodt 200 ml 
จ านวน 200 set

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สีมา-เมดิก จ ากัด บริษัท สีมา-เมดิก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010120 9/1/2562

872 ขออนุมัติซ้ือชุดถุงเปล่าส าหรับใส่แบเร่ียม (Barium 
Enema Bag) จ านวน 5 โหล

12,750.00 12,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อเมริกัน เมดิคอลซัพพ
ลาย จ ากัด

บริษัท อเมริกัน เมดิคอลซัพพ
ลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010122 9/1/2562

873 ขออนุมัติซ้ือDiasafe plus filter จ านวน 8 ช้ิน 38,000.00 38,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010114 9/1/2562

874 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟอร์โน่ จ ากัด บริษัท เฟอร์โน่ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010156 10/1/2562

875 ซ้ือผงหมึก LaserJet HP CF283XC 87,000.00 87,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพ
เม้นท์ จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพ
เม้นท์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010024 10/1/2562

876 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 20,496.00 20,496.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010158 10/1/2562

877 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010153 10/1/2562

878 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 58,850.00 58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010154 10/1/2562

879 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 24,550.00 24,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010129 10/1/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

880 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 35,310.00 35,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010149 10/1/2562

881 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010146 10/1/2562

882 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 43,549.00 43,549.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
 (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน (ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010128 10/1/2562

883 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010148 10/1/2562

884 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 67,800.00 67,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010142 10/1/2562

885 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 74,280.00 74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
 (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน (ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010130 10/1/2562

886 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 74,280.00 74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
 (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน (ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010133 10/1/2562

887 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 74,280.00 74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
 (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน (ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010134 10/1/2562

888 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 74,280.00 74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
 (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน (ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010139 10/1/2562

889 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 75,863.00 75,863.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
 (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน (ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010135 10/1/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

890 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 75,863.00 75,863.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
 (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน (ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010137 10/1/2562

891 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010147 10/1/2562

892 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 87,098.00 87,098.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
 (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน (ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010145 10/1/2562

893 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010143 10/1/2562

894 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 98,560.00 98,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
 (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน (ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010131 10/1/2562

895 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 98,560.00 98,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
 (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน (ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010132 10/1/2562

896 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 74,280.00 74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
 (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน (ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010140 10/1/2562

897 จัดซ้ือกระดาษบันทึกผลส าหรับเคร่ือง EKG 7,000.00 7,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไดนามิค ซิส
เท็มส์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไดนามิค ซิส
เท็มส์

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010152 10/1/2562

898 จัดซ้ือกระดาษส าหรับเคร่ืองอัลตร้าซาวน์ 13,000.00 13,000.00 ตกลงราคา เกศกาญจน์ ซัพเมด เกศกาญจน์ ซัพเมด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010028 10/1/2562

899 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม 51,000.00 51,000.00 ตกลงราคา บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
 จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010027 10/1/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

900 ซ้ือกระดาษเช็ดมือแบบยาว 72,000.72 72,000.72 ตกลงราคา บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรด
ด้ิง จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรด
ด้ิง จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010025 10/1/2562

901 ซ้ือถังใส่วัสดุมีคมติดเช้ือ 10,500.00 10,500.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิราเคิลแอนด์
บราเธอร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มิราเคิลแอนด์
บราเธอร์

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010029 10/1/2562

902 ซ้ือผงหมึก Kyocera TK-1114 27,000.00 27,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010026 10/1/2562

903 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 19,902.00 19,902.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010157 10/1/2562

904 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010184 11/1/2562

905 ซ้ือยา ขม้ินชัน 400 mg cap (บริสเตอร์ 60 cap) 
จ านวน 1500 กล่อง

75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010186 11/1/2562

906 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 65,805.00 65,805.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010159 11/1/2562

907 ซ้ือยา AMIOdarone 150 mg/3 ml inj (Cordarone) 
จ านวน 50 กล่อง

27,820.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010165 11/1/2562

908 ซ้ือยา Agomelatine 25 mg tab (VALDOXAN) 
จ านวน 30 กล่อง

42,083.10 42,083.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010173 11/1/2562

909 ซ้ือยา Amoxycillin 250 mg/5 ml syr60 ml 
(MANMOX) จ านวน 20 กล่อง

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010189 11/1/2562

หนา้ 90



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

910 ซ้ือยา Augmentin *1.2 gm-l (amox/clav=1/0.2) 
(Cavumox) จ านวน 1000 กล่อง

59,920.00 59,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010188 11/1/2562

911 ซ้ือยา Cyproheptadine 4 mg tab จ านวน 20 ขวด 2,782.00 2,782.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010191 11/1/2562

912 ซ้ือยา Diosmin 450+Hesperidin 50 mg tab 
(Daflon) จ านวน 380 กล่อง

97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010171 11/1/2562

913 ซ้ือยา ENOXaparin 6000 iu/0.6 ml (Clexane) 
จ านวน 200 กล่อง

96,728.00 96,728.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010167 11/1/2562

914 ซ้ือยา Eperisone HCI 50 mg tab (Myonal) จ านวน 
45 Pack

95,818.50 95,818.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010168 11/1/2562

915 ซ้ือยา Folic acid 5 mg (Folivit) จ านวน 100 กล่อง 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010177 11/1/2562

916 ซ้ือยา Hyaluronate Na 20 mg/2 ml inj (Hyalgan) 
40 ไซร้ิง

92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010169 11/1/2562

917 ซ้ือยา Losartan 50 mg tab (Loranta) จ านวน 350 
กล่อง

97,370.00 97,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010187 11/1/2562

918 ซ้ือยา Monteludast 4 mg tab (Singulair) จ านวน 
100 กล่อง

51,146.00 51,146.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010185 11/1/2562

919 ซ้ือยา Proctosedyl Suppo 15 gm (Doproct) จ านวน
 200 กล่อง

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010192 11/1/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

920 ซ้ือยา Prucalopride 2 mg tab (Resolor) จ านวน 50
 box

77,896.00 77,896.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010164 11/1/2562

921 ซ้ือยา Sacubitril 97.2/Valsartan 102.8 mg tab 
(Entresto) จ านวน 20 กล่อง

84,144.80 84,144.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010181 11/1/2562

922 ซ้ือยา Saw palmetto 160+Sting nettle 120 mg 
cap (Prostagutt) จ านวน 80 กล่อง

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010180 11/1/2562

923 ซ้ือยา Sulfasalazine 500 mg tab (Salazine) จ านวน
 300 กล่อง

81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010190 11/1/2562

924 ซ้ือยา Verapamil SR 240 mg tab (Isoptin SR) 
จ านวน 50 กล่อง

17,334.00 17,334.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010179 11/1/2562

925 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 49,220.00 49,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010183 11/1/2562

926 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,540.00 2,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) 
จ ากัด

บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010196 14/1/2562

927 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) 
จ ากัด

บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010195 14/1/2562

928 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 4,250.00 4,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010200 14/1/2562

929 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. เอ็มมีเน้นซ์ หจก. เอ็มมีเน้นซ์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010198 14/1/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

930 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 57,630.00 57,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์ เด็นท์ ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษัท เวิลด์ เด็นท์ ซัพพลาย 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010199 14/1/2562

931 ซ่อมลิฟท์โดยสาร 314,429.13 314,429.13 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010031 14/1/2562

932 ขอซุ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 34,000.00 34,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010201 14/1/2562

933 ซ้ือป๊ัมน้ าแรงดันสูง 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010032 14/1/2562

934 ซ้ือยา MTV tab (Multivitamin) จ านวน 20 กล่อง 5,671.00 5,671.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010193 14/1/2562

935 ซ้ือยา Pioglitazone 30 mg tab (Utmos) จ านวน 
3000 กล่อง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010194 14/1/2562

936 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010202 14/1/2562

937 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010219 15/1/2562

938 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 40,339.00 40,339.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010039 15/1/2562

939 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010245 15/1/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

940 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 32,380.00 32,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010240 15/1/2562

941 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 33,000.00 33,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด บริษัท แซนด์ อินฟินิต้ี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010238 15/1/2562

942 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 35,820.00 35,820.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท 
จ ากัด

บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010258 15/1/2562

943 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010244 15/1/2562

944 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 57,000.00 57,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010251 15/1/2562

945 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 58,357.80 58,357.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010237 15/1/2562

946 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 91,200.00 91,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010254 15/1/2562

947 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 89,300.00 89,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010220 15/1/2562

948 ขออนุมัติค่าบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ ย่ีห้อ TOSHIBA แบบไม่รวมอะไหล่ งวดท่ี 
1 ประจ าเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561

190,000.00 190,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010041 15/1/2562

949 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 10 เคร่ือง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010270 15/1/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

950 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 10 เคร่ือง 93,954.00 93,954.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออดิเมด จ ากัด บริษัท ออดิเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010269 15/1/2562

951 ซ้ือ Non Woven  ขนาด 60*60 ซม. 25,145.00 25,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010042 15/1/2562

952 ซ้ือก๊อส 3*3 น้ิว 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010232 15/1/2562

953 ซ้ือซองบรรจุเวชภัณฑ์ 1 ชนิด 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010043 15/1/2562

954 ซ้ือถุงบรรจุอาหารเหลว (EZ BAG II WAY) จ านวน 
12,000 ใบ

78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010266 15/1/2562

955 ซ้ือถุงมือแบบยาว 2 ชนิด 2,033.00 2,033.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิเคิล บางกอก จ ากัด บริษัท เมดิเคิล บางกอก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010239 15/1/2562

956 ซ้ือน้ ายาขจัดสนิม 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010233 15/1/2562

957 ซ้ือผ้ายาง 2 หน้า 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วุทธากร สไตล์ จ ากัด บริษัท วุทธากร สไตล์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010235 15/1/2562

958 ซ้ือยา Cefdinir 125 mg/5 ml syr 30 ml (Samnir) 
จ านวน 200 ขวด

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010268 15/1/2562

959 ซ้ือยา Epoetin alfa 10000iu (Espogen) จ านวน 60 
syringe

64,842.00 64,842.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010264 15/1/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

960 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 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010246 15/1/2562

961 ซ้ือยา Fluticasone 125 mcg evo 120d (Flixotide) 
จ านวน 100 ขวด

22,363.00 22,363.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010257 15/1/2562

962 ซ้ือยา Fluticasone 27.5 mcg nas spray 120d 
(Avamys) จ านวน 400 ขวด

91,592.00 91,592.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010256 15/1/2562

963 ซ้ือยา INSulin Fl/NPH 30/70u/ml 3 ml (Gensulin 
N30 30/70) จ านวน 250 กล่อง

97,500.00 97,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010248 15/1/2562

964 ซ้ือยา Lidocaine 1% + Epi 20 ml (Xylocaine + 
adre) จ านวน 50 กล่อง

24,610.00 24,610.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010222 15/1/2562

965 ซ้ือยา LoraTAdine 10 mg tab (Carinose) จ านวน 
500 กล่อง

21,500.00 21,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010267 15/1/2562

966 ซ้ือยา N.S.S. 0.9% 1000 ml จ านวน 2000 ถุง 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010221 15/1/2562

967 ซ้ือยา Pneumococcal 13 var.conj inj 0.5 ml 
(Prevnar) จ านวน 30 dose

62,081.40 62,081.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010260 15/1/2562

968 ซ้ือยา Sevoflurane 250 ml inj (Sevorane) จ านวน 
15 ขวด

98,065.50 98,065.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010261 15/1/2562

969 ซ้ือยา Varicella 0.5 ml (Varivax) (อีสุกอีใส) จ านวน 
50 vial

40,125.00 40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010253 15/1/2562

หนา้ 96



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

970 ซ้ือยา Water (sterile) 1000 ml (AS) จ านวน 600 ขวด 17,400.00 17,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010252 15/1/2562

971 ซ้ือยา lopromide 37 mg/50mL (Ultravist 370) 
จ านวน 25 กล่อง

97,637.50 97,637.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010263 15/1/2562

972 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 ชนิด 51,788.00 51,788.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010071 24/1/2562

973 ซ้ือวัสดุไเข้าคลังว้เบิก 4,819.28 4,819.28 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010231 15/1/2562

974 ซ้ือสต๊ิกเกอร์ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาสิน คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010247 15/1/2562

975 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 174,624.00 174,624.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010033 15/1/2562

976 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 255,730.00 255,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010035 15/1/2562

977 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 395,900.00 395,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010036 15/1/2562

978 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 434,420.00 434,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010037 15/1/2562

979 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1รายการ 244,602.00 244,602.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010034 15/1/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

980 ซ้ือแก๊สหุงต้ม 61,000.00 61,000.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส บางแสนแก๊ส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010038 15/1/2562

981 ซ่อมตู้เย็น 6,099.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010229 15/1/2562

982 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010236 15/1/2562

983 ขอซ้ือ Battery Back-up Display 3,638.00 3,638.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น พี อาร์ ไซน์ แอนด์ 
เมดิคอล จ ากัด

บริษัท เอ็น พี อาร์ ไซน์ แอนด์ 
เมดิคอล จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010284 16/1/2562

984 ซ้ือยา Pitavastatin 2 mg tab (Livalo) จ านวน 40 
กล่อง

60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010273 16/1/2562

985 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,750.00 12,750.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010282 16/1/2562

986 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010283 16/1/2562

987 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010287 16/1/2562

988 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพล้น เมดิคอล จ ากัด บริษัท แพล้น เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010298 16/1/2562

989 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จ ากัด บริษัท บิซิคอม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010292 16/1/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

990 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010288 16/1/2562

991 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,684.00 22,684.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซาโทนิค เมดดิคอล จ ากัด บริษัท ซาโทนิค เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010295 16/1/2562

992 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,898.00 22,898.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซาโทนิค เมดดิคอล จ ากัด บริษัท ซาโทนิค เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010294 16/1/2562

993 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,900.00 23,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010290 16/1/2562

994 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซาโทนิค เมดดิคอล จ ากัด บริษัท ซาโทนิค เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010301 16/1/2562

995 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 31,482.00 31,482.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010293 16/1/2562

996 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010291 16/1/2562

997 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 41,400.00 41,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010286 16/1/2562

998 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010299 16/1/2562

999 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 49,220.00 49,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010289 16/1/2562

หนา้ 99



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1000 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 66,260.00 66,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010297 16/1/2562

1001 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 74,280.00 74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
 (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน (ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010300 16/1/2562

1002 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 74,280.00 74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010296 16/1/2562

1003 ขอซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010044 16/1/2562

1004 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 1 รายการ 17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010277 16/1/2562

1005 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 1 เคร่ือง 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010279 16/1/2562

1006 ซ้ือยา Clopidogrel 75 mg (Apolets) จ านวน 350 
กล่อง

94,500.00 94,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010272 16/1/2562

1007 ซ้ือยา Fludrocortisone 0.1 mg tab (Florinef) 
จ านวน 5 ขวด

2,942.50 2,942.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010274 16/1/2562

1008 ซ้ือยา Human igG 50 mg/1 mL (LIV GAMMA) 
จ านวน 11 vial

88,000.00 88,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010275 16/1/2562

1009 ซ้ือยา Meropenam 1 gm inj (Mapenem) จ านวน 
750 vial

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010271 16/1/2562

หนา้ 100



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1010 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 32,035.80 32,035.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010308 16/1/2562

1011 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,900.00 1,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ากัด บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010319 17/1/2562

1012 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 2,880.00 2,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

บริษัท ดีว่า เมดิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010321 17/1/2562

1013 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 4,066.00 4,066.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010320 17/1/2562

1014 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010313 17/1/2562

1015 ขออนุมัติซ้ือSPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) จ านวน
 765 แกลลอน

99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล 
เทคโนโลยี จ ากัด

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล 
เทคโนโลยี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010311 17/1/2562

1016 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010318 17/1/2562

1017 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010317 17/1/2562

1018 ขออนุมัติซ้ือ KCL FOR SPRING PAK จ านวน 500 ซอง 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล 
เทคโนโลยี จ ากัด

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล 
เทคโนโลยี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010310 17/1/2562

1019 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 78,850.00 78,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010314 17/1/2562

หนา้ 101



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1020 ขออนุมัติค่าจ้างรถเอกซเรย์เคล่ือนท่ีด้วยระบบดิจิตอล
พร้อมบาร์โค๊ด

132,525.00 132,525.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางพระ เมดิคอล เซน
เตอร์ จ ากัด

บริษัท บางพระ เมดิคอล เซน
เตอร์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010049 18/1/2562

1021 ขออนุมัติซ้ือ 0.9% Sodium Chloride (NSS) 1,000 
ml จ านวน 3,120 ขวด

95,160.00 95,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010330 18/1/2562

1022 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 2 
ชนิด

58,770.00 58,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010331 18/1/2562

1023 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 464,380.00 464,380.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010047 18/1/2562

1024 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010327 18/1/2562

1025 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 182,756.00 182,756.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010046 18/1/2562

1026 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 265,000.00 265,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010048 18/1/2562

1027 ซ้ือยา AMIOdarone 200 mg Tab (Cardilor) จ านวน 
50 กล่อง

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010352 21/1/2562

1028 ซ้ือยา ProCAterol 5 mcg/1 ml syr 60 ml (Meptin)
 จ านวน 200 ขวด

6,634.00 6,634.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010341 21/1/2562

1029 ซ้ือยา Alendron 70+VitD56 (FosamaxPlus) จ านวน
 300 กล่อง

98,547.00 98,547.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010348 21/1/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1030 ซ้ือยา Antacid 240 ml sus (Belcid) จ านวน 2000 
ขวด

29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010343 21/1/2562

1031 ซ้ือยา Aripiprazole 5 mg tab (Apalife5) จ านวน 30
 กล่อง , Itraconazole 100 mg cap (Itracon) จ านวน
 20 กล่อง

46,370.00 46,370.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010349 21/1/2562

1032 ซ้ือยา Atazanavir 300 mg (Reyataz) จ านวน 15 ขวด 94,053.00 94,053.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010346 21/1/2562

1033 ซ้ือยา Baclofen 10 mg tab (Fenisal) จ านวน 100 
กล่อง

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010342 21/1/2562

1034 ซ้ือยา Bicalutamide 50 mg (Casodex) จ านวน 40 
กล่อง , Anastrozole 1 mg tab (Arimidex) จ านวน 
10 กล่อง

94,887.60 94,887.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010353 21/1/2562

1035 ซ้ือยา Calcium carbonate 1500 mg tab (Caltab 
1500) จ านวน 200 กล่อง

42,000.00 42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010344 21/1/2562

1036 ซ้ือยา Desflurane 240 mL (Suprane) จ านวน 15 ขวด 83,861.25 83,861.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010347 21/1/2562

1037 ซ้ือยา Docusate 0.5% ear.d 15 ml (Dewax) จ านวน
 100 ขวด , Diltiazem 120 mg cap (Cascor XL) 
จ านวน 100 กล่อง

33,170.00 33,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010354 21/1/2562

1038 ซ้ือยา Ezetimibe 10+Simvastatin 40 mg (Vytorin) 
จ านวน 60 กล่อง

29,724.60 29,724.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010350 21/1/2562

1039 ซ้ือยา Hyaluronate Na 25 mg/2.5 ml (Go On) 
จ านวน 20 ไซร้ิง

51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010355 21/1/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1040 ซ้ือยา Ledipasvir/Sofosbuvir 90/400 mg tab 
(Ledvir) จ านวน 3 กล่อง

16,799.98 16,799.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010340 21/1/2562

1041 ซ้ือยา Olopatadine 0.2% e.d 2.5 ml (Pataday) 
จ านวน 200 ขวด

47,508.00 47,508.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010337 21/1/2562

1042 ซ้ือยา Potassium citrate 231 + Na citrate 195 tab 
(Pocitrin) จ านวน 60 กล่อง , Tranxenamic 250 mg 
cap (Transamin) จ านวน 30 ขวด

41,409.00 41,409.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 
เฮลท์แคร์ จ ากัด

บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล
 เฮลท์แคร์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010351 21/1/2562

1043 ซ้ือยา Aescin 1% 40 gm gel (Reparil Gel N) จ านวน
 30 กล่อง

5,521.20 5,521.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010345 21/1/2562

1044 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 22,455.02 22,455.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010386 22/1/2562

1045 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 23,317.92 23,317.92 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
 (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน (ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010379 22/1/2562

1046 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010367 22/1/2562

1047 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010380 22/1/2562

1048 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 17,976.00 17,976.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010372 22/1/2562

1049 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010382 22/1/2562

หนา้ 104



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1050 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 28,050.00 28,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซาโทนิค เมดดิคอล จ ากัด บริษัท ซาโทนิค เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010376 22/1/2562

1051 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล 
จ ากัด

บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010374 22/1/2562

1052 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 32,450.00 32,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010377 22/1/2562

1053 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 35,240.00 35,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010378 22/1/2562

1054 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท เคร่ืองมือแพทย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010368 22/1/2562

1055 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 47,200.00 47,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010384 22/1/2562

1056 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 92,662.00 92,662.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010373 22/1/2562

1057 ขอว้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,922.00 4,922.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010375 22/1/2562

1058 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 5 
ชนิด

348,300.00 348,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010052 22/1/2562

1059 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ส าหรับ
ผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด จ านวน 2 ชนิด

315,000.00 315,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010053 22/1/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1060 ค่าบริการสลายน่ิว 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010068 23/1/2562

1061 ซ้ือ Alcohol Rub 300 ml (+Hibis  0.5%) Microrubl
 300 ml จ านว 500 ขวด , Alcohol Rub 4 L (ท่ัวไป) 
(+Hibi 0.5%) จ านวน 10 แกลลอน

51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010361 22/1/2562

1062 ซ้ือซองซิปพลาสติก จ านวน 10 รายการ ตามเอกสารแนบ 55,000.00 55,000.00 ตกลงราคา บริษัท โคโลซาย จ ากัด บริษัท โคโลซาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010371 22/1/2562

1063 ซ้ือยา Dexpanthenol 5%  30 gm (Bepanthen) 
จ านวน 10 หลอด

1,230.50 1,230.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010356 22/1/2562

1064 ซ้ือยา Gaviscon liq 150 ml จ านวน 600 ขวด 96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010358 22/1/2562

1065 ซ้ือยา Human igG 50 mg/1 mL (LIV GAMMA) 
จ านวน 12 vial

96,000.00 96,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010360 22/1/2562

1066 ซ้ือยา Tdap vac. 0.5 mL (TT + diphtheria + 
pertussis) (Adacel) จ านวน 10 vial

5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010357 22/1/2562

1067 ซ้ือยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 69,388.00 69,388.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010359 22/1/2562

1068 สต๊ิกเกอร์พิมพ์ตราสถาบัน (สีเขียว) ขนาด 8*6 ซม. 
จ านวน 500,000 ดวง

95,000.00 95,000.00 ตกลงราคา บริษัท พลูก้า เทค จ ากัด บริษัท พลูก้า เทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010051 22/1/2562

1069 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ส าหรับ
ผ่าตัดศัลยกรรมกระดูก จ านวน 14 ชนิด

234,330.00 234,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน
 (ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์น
สัน (ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010064 23/1/2562

หนา้ 106



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1070 ท าโช๊คเตียงรอคลอดไฟฟ้า จ านวน 1 คู่ 9,244.80 9,244.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิเล็คทรอ เทรด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อิเล็คทรอ เทรด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010387 23/1/2562

1071 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ส าหรับ
ผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด จ านวน 2 ชนิด

315,000.00 315,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010057 23/1/2562

1072 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ส าหรับ
ผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด จ านวน 2 ชนิด

315,000.00 315,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010060 23/1/2562

1073 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ส าหรับ
ผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด จ านวน 2 ชนิด

315,000.00 315,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010061 23/1/2562

1074 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ส าหรับ
ผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด จ านวน 2 ชนิด

495,000.00 495,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010055 23/1/2562

1075 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ส าหรับ
ผ่าตัดศัลยกรรมหลอดเลือด จ านวน 22 ชนิด

382,550.00 382,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010063 23/1/2562

1076 ขออนุมัติซ้ือสายสวนหลอดเลือดแดงส่วนปลายเพ่ือค้ ายัน
 (Peripheral stent graft) จ านวน 4 ชุด

360,000.00 360,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด บริษัท ซัมโนเทค ไทย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010058 23/1/2562

1077 ซ้ือยา Piperacillin 4 + Tazobactam 0.5 g inj 
(Tazocin) จ านวน 35 กล่อง

44,940.00 44,940.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010392 23/1/2562

1078 ซ้ือเคร่ืองชช่ังน้ าหนัก 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010069 23/1/2562

1079 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านว 1 รายการ 167,883.00 167,883.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010059 23/1/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1080 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 295,320.00 295,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010065 23/1/2562

1081 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 467,151.30 467,151.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010067 23/1/2562

1082 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 498,085.00 498,085.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010056 23/1/2562

1083 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 488,947.20 488,947.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010062 23/1/2562

1084 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ส าหรับ
ผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกเปล่ียนข้อเข่าท้ังสองข้าง จ านวน 
14 ชนิด

238,351.00 238,351.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010066 23/1/2562

1085 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010436 24/1/2562

1086 ซ่อมเคร่ืองวัด BP Monitor 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010072 24/1/2562

1087 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 65,484.00 65,484.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010437 24/1/2562

1088 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,350.00 10,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010414 24/1/2562

1089 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010412 24/1/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1090 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010415 24/1/2562

1091 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010413 24/1/2562

1092 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 86,228.00 86,228.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010416 24/1/2562

1093 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2562

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010073 28/1/2562

1094 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2562

50,170.00 50,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิส
เท็มส์ จ ากัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิส
เท็มส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010074 28/1/2562

1095 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2562

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010410 24/1/2562

1096 ซ้ือยา Acetylcysteine 600 mg (NACLong) 10 
t/tube จ านวน 600 หลอด

85,386.00 85,386.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010433 24/1/2562

1097 ซ้ือยา Carbomer 0.2% 10 gm (VidiSic Eye Gel) 
จ านวน 800 หลอด , Loteprednol etabonate 0.5%
 e.d 5 ml (Lotemax) จ านวน 30 ขวด

93,047.20 93,047.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010421 24/1/2562

1098 ซ้ือยา Chlorhexidine 5% (gallon) จ านวน 10 
แกลลอน , Allopurinol 100 mg (Puride) จ านวน 50
 กล่อง , Clorimazole 100 mg vaginal (CLOTRI 
V.T.) จ านวน 200 กล่อง

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010428 24/1/2562

หนา้ 109



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1099 ซ้ือยา D 5 S 1000 ml จ านวน 400 ถุง , Glucose 
50% 50 ml จ านวน 1000 ขวด

29,800.00 29,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010429 24/1/2562

1100 ซ้ือยา Griseofulvin 500 mg จ านวน 10 กล่อง , 
Triamcinolone 0.1% lotion 30 ml (T.V. Lone) 
จ านวน 50 โหล , Acyclovir 5% 1 gm cream 
(Monirax) จ านวน 50 box

14,650.00 14,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010434 24/1/2562

1101 ซ้ือยา MetFORmin 500 mg tab (Glucolyte) จ านวน
 750 กล่อง , Chlorpromazine 50 mg (Pogetol) 
จ านวน 5 ขวด

95,500.00 95,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010430 24/1/2562

1102 ซ้ือยา Mosapride 5 mg tab (Gasmotin) จ านวน 100
 กล่อง

39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010425 24/1/2562

1103 ซ้ือยา N.S.S 0.45% 1000 mL จ านวน 200 ถุง 6,400.74 6,400.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010424 24/1/2562

1104 ซ้ือยา N.S.S 0.9% 5 ml จ านวน 200 กล่อง 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010431 24/1/2562

1105 ซ้ือยา Selenium sulfide 2.5% sus 120 ml (Selfide)
 จ านวน 30 ขวด

2,250.00 2,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) 
จ ากัด

บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010426 24/1/2562

1106 ซ้ือยา Zoledronic acid 5 mg/100 ml inj (Aclasta) 
จ านวน 5 vial

62,958.80 62,958.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010432 24/1/2562

1107 ซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมโทรศัพท์ 8,850.00 8,850.00 เฉพาะเจาะจง ธนาดล ธนาดล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010417 24/1/2562

1108 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 3,819.90 3,819.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010427 24/1/2562

หนา้ 110



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1109 ซ่อมรถทะเบียน กว 1092 8,774.00 8,774.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010422 24/1/2562

1110 ซ่อมรถทะเบียน ขษ 9681 9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา มุทิตานนท์ นายปรีชา มุทิตานนท์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010423 24/1/2562

1111 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010438 24/1/2562

1112 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.พี.เมดิคอล เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท วี.พี.เมดิคอล เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010447 28/1/2562

1113 แบตเตอร่ีเคร่ืองให้สารละลายทางหลอดเลือดด า จ านวน
 1 ก้อน

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร 
จ ากัด

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010440 28/1/2562

1114 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  เอ็ม.พี.วี. จ ากัด บริษัท  เอ็ม.พี.วี. จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010444 28/1/2562

1115 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 78,750.00 78,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010445 28/1/2562

1116 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010450 28/1/2562

1117 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010453 28/1/2562

1118 ขออนุมัติซ้ือถุงผ้าก๊อส ขนาด 2.5''x5.5'' ส าหรับห่อ
ปลายสาย Double Lumen จ านวน 200 ซอง

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010452 28/1/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1119 ซ้ือ Adult cuff Singer tube 27-35 cm. จ านวน 5 ผืน 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร 
จ ากัด

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010442 28/1/2562

1120 ซ้ือ Adult finger clip (OME) สายวัด Spo2 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร 
จ ากัด

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010443 28/1/2562

1121 ซ้ือยา Empagliflozin 10 mg tab (Jardiance) จ านวน
 60 กล่อง

80,892.00 80,892.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010464 28/1/2562

1122 ซ้ือยา Haloperidol 5 mg/1 ml inj (Haridol) จ านวน
 1 กล่อง , Artesunate 50 mg tab จ านวน 10 กล่อง

2,486.00 2,486.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติ
คอล จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010470 28/1/2562

1123 ซ้ือยา INSulin Aspart30/PTM70u/ml 3 ml 
(NovoMix30 PF) จ านวน 100 กล่อง

88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010461 28/1/2562

1124 ซ้ือยา Indomethacin 0.8% 50 ml (Elmetacin 
Spray) จ านวน 300 ขวด

38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010468 28/1/2562

1125 ซ้ือยา Ispaghula 5 gm pwd (Mucilin SF) จ านวน 
800 กล่อง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010467 28/1/2562

1126 ซ้ือยา Mycophenolate mofetil 250 mg cap 
(ImmuCept) จ านวน 30 กล่อง

51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010466 28/1/2562

1127 ซ้ือยา Perphenazine 8 mg tab (POrazine8) จ านวน
 5 ขวด

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010454 28/1/2562

1128 ซ้ือยา Phenol in water 5% w/v injection จ านวน 1
 กล่อง , DexTROmethorphan 15 mg จ านวน 20 
กล่อง

2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์
การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร

โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์
การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010459 28/1/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1129 ซ้ือยา Sertraline 50 mg tab (SerLIFt) จ านวน 500 
กล่อง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010456 28/1/2562

1130 ซ้ือยา Urea 10% cream 100 gm (Diabederm) 
จ านวน 800 หลอด , พริกเจล 35 gm (Capsilka gel) 
จ านวน 300 หลอด

95,100.00 95,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010455 28/1/2562

1131 ซ้ือยา Water for injection 100 ml จ านวน 1000 ถุง
 , D 5 S/2 1000 ml จ านวน 1000 ถุง

46,300.00 46,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010458 28/1/2562

1132 ซ้ือยา Zinc paste 5 gm (Nappy Hippo) จ านวน 60 
โหล

10,800.00 10,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010462 28/1/2562

1133 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 327,420.00 327,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010081 28/1/2562

1134 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 335,552.00 335,552.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010077 28/1/2562

1135 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 428,000.00 428,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010076 28/1/2562

1136 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 428,000.00 428,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010079 28/1/2562

1137 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 441,696.00 441,696.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010080 28/1/2562

1138 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 494,500.50 494,500.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010078 28/1/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1139 ซ้ือแบตเตอร่ี 9.6V 1200mA จ านวน 1 ก้อน 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร 
จ ากัด

บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010441 28/1/2562

1140 ซ้ือแบตเตอร่ี จ านวน 4 ก้อน 82,000.00 82,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010075 28/1/2562

1141 ซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองช่วยหายใจ จ านวน 1 ก้อน 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ 
จ ากัด

บริษัท ไพ ออริต้ี แคร์ โปรดักส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010446 28/1/2562

1142 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 29,960.00 29,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010449 28/1/2562

1143 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010474 29/1/2562

1144 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010473 29/1/2562

1145 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010519 30/1/2562

1146 ซ้ือยา จ านวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบ 39,968.56 39,968.56 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010496 30/1/2562

1147 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพล้น เมดิคอล จ ากัด บริษัท แพล้น เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010492 30/1/2562

1148 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท ฟิวเจอร์ เมดิคอล ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010493 30/1/2562

หนา้ 114



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1149 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 20,758.00 20,758.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010489 30/1/2562

1150 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010488 30/1/2562

1151 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,900.00 23,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010484 30/1/2562

1152 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 34,775.00 34,775.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010487 30/1/2562

1153 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 38,520.00 38,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010494 30/1/2562

1154 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 53,700.00 53,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010490 30/1/2562

1155 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 58,500.00 58,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010491 30/1/2562

1156 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010486 30/1/2562

1157 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิ
สติกส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010483 30/1/2562

1158 ค่าบริการสลายน่ิว 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวีเมด จ ากัด บริษัท โนวีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010084 31/1/2562

หนา้ 115



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1159 ซ้ือยา Aescin 20 mg tab (Reparil) จ านวน 200 กล่อง 94,588.00 94,588.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010515 30/1/2562

1160 ซ้ือยา Aspirin 25/Dipyri 200 (Aggrenox) จ านวน 100
 ขวด

99,510.00 99,510.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010506 30/1/2562

1161 ซ้ือยา Betahistine diHCl 24 mg (BetaSerc) จ านวน 
400 กล่อง

94,160.00 94,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010512 30/1/2562

1162 ซ้ือยา Colchicine 0.6 mg (Prochic) จ านวน 50 กล่อง 7,757.50 7,757.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010514 30/1/2562

1163 ซ้ือยา Ensure 850 gm จ านวน 200 กระป๋อง 81,320.00 81,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010502 30/1/2562

1164 ซ้ือยา Entecarvir 0.5 mg (Baraclude) จ านวน 60 
กล่อง

86,349.00 86,349.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010504 30/1/2562

1165 ซ้ือยา HYDROXYChloroquine 200 mg (HYdroQuin)
 จ านวน 100 กล่อง , Valproate 200 mg tab 
(Encorate) จ านวน 30 กล่อง

41,600.00 41,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติ
คอลส์ จ ากัด

บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติ
คอลส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010505 30/1/2562

1166 ซ้ือยา Hyoscine 20 mg/ml inj (GPO) จ านวน 1000 
amp , PhenoBARbitone 60 mg tab จ านวน 5 ขวด ,
 ว่านหางจระเข้ 30 gm gel (Aloe gel) จ านวน 100 
หลอด

14,792.00 14,792.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010503 30/1/2562

1167 ซ้ือยา Imidafenacin 0.1 mg tab (Uritos) จ านวน 50
 กล่อง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010510 30/1/2562

1168 ซ้ือยา Isosorbide 5 mg tab (Isorem) จ านวน 20 
กล่อง , METHOtexate 2.5 mg จ านวน 100 กล่อง

60,219.80 60,219.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด บริษัท ฟาร์มาดิกา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010513 30/1/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1169 ซ้ือยา Nicergoline 10 mg tab (Sermion) จ านวน 
250 กล่อง

92,287.50 92,287.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010498 30/1/2562

1170 ซ้ือยา Obimin AZ tab จ านวน 500 ขวด 26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010507 30/1/2562

1171 ซ้ือยา Perindopril arginine 5 mg tab (Coversyl 
arginine) จ านวน 300 กล่อง , Gliclazide MR 60 mg 
tab (Diamicron MR) จ านวน 30 กล่อง

97,263.00 97,263.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010508 30/1/2562

1172 ซ้ือยา TPN Amino Acid 7.2% 500 ml inj (Kidmin) 
จ านวน 96 ถุง , Fat emulsion inj 20% 250 ml 
(Otsulip/Intralipid) จ านวน 50 ถุง

47,109.96 47,109.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010500 30/1/2562

1173 ซ้ือยา Vitamin B12 500 mcg tab (Mecze) จ านวน 
3000 กล่อง

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010517 30/1/2562

1174 ซ้ือยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 36,700.00 36,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010497 30/1/2562

1175 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 43,500.00 43,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010518 30/1/2562

1176 ขวดแก้วสีใส 60 ml (ฝาด าพร้อมจุกใน) จ านวน 400 bot 1,960.00 1,960.00 ตกลงราคา บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จ ากัด บริษัท เจ.เอ.เอส เคมิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010526 31/1/2562

1177 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 469,462.50 469,462.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010086 31/1/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1178 ขออนุมัติค่าตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062020006 1/2/2562

1179 ขออนุมัติค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะ
นอนหลับ Sleep Test แบบ PSG ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062020007 1/2/2562

1180 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 1 ชนิด 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010537 31/1/2562

1181 ขออนุมัติซ้ือสารเภสัชรังสีชนิด    I-131 Capsule 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

99,800.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010533 31/1/2562

1182 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 2 เคร่ือง 17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จ ากัด บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010534 31/1/2562

1183 ค่าตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2562

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062020003 1/2/2562

1184 จ้างเหมาจัดเก็บและก าจัดมูลฝอยติดเช้ือและขยะ
อันตราย ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

68,350.00 68,350.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล 
เฮลท์แคร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล 
เฮลท์แคร์

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062020001 1/2/2562

1185 ซ้ือยา Chlorhexidine 4% 100 ml Scrub (AS) 
จ านวน 200 ขวด

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอรา
ทอรีส์ จ ากัด

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอ
ราทอรีส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010523 31/1/2562

1186 ซ้ือยา HEPArin 5000 iu/ml inj 5 ml (Hepamax) 
จ านวน 30 vial

86,400.00 86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มัณฑนา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด บริษัท มัณฑนา มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010522 31/1/2562

1187 ซ้ือยา Levetiracetam 500 mg tab (Lecetam) 
จ านวน 70 กล่อง

95,200.00 95,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010525 31/1/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1188 ซ้ือยา Lidocaine 2% 30 gm (Xylocaine jelly) 
จ านวน 300 หลอด

40,125.00 40,125.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010520 31/1/2562

1189 ซ้ือยา Rebamipide 100 mg tab (Mucosta) จ านวน 
100 กล่อง , ProCAterol 50 mcg tab (Meptin) 
จ านวน 50 กล่อง

94,267.00 94,267.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010521 31/1/2562

1190 ซ้ือยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 26,270.00 26,270.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010524 31/1/2562

1191 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 5,029.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010539 31/1/2562

1192 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 338,120.00 338,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062010085 31/1/2562

1193 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตรัย เม็ดดิคอล จ ากัด บริษัท ตรัย เม็ดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062010527 31/1/2562

1194 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการก าจัดสัตว์พาหนะ(หนู) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอร์วิส 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอร์วิส 
(ประเทศไทย) จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062010001 2/1/2562

1195 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ กระดาษทิชชู่,กระดาษอเนกประสงค์
,กระป๋องเกลียวขนาด 5 โล และอ่ืนๆ รวมท้ังหมด 12 
รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

2,072.00 2,072.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062010003 2/1/2562

1196 ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศเก่าแทนเคร่ืองเดิม ขนาด 25000
 BTU ห้อง ME304

8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062120088 7/1/2562

หนา้ 119



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1197 ขออนุมัติจัดจ้าง เช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ จาก ม.
บูรพา ถึง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ในวันท่ี
 12-13  มกราคม 2562

44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว บริการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว บริการ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062010002 8/1/2562

1198 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมระบบไม้ก้ันทางเข้าออกคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเจ เมอร่ี โซลูช่ัน 18 
จ ากัด

บริษัท เอสเจ เมอร่ี โซลูช่ัน 18 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062010003 9/1/2562

1199 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเคร่ืองมือมาตรฐาน Square 
Master จ านวน 1 เคร่ือง รายละเอียดดังเอกสาร
ประกอบการจัดจ้าง

4,504.70 4,504.70 เฉพาะเจาะจง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062010050 11/1/2562

1200 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองท าน้ าบริสุทธ์ิ Nano pure 
Diamond และเคร่ืองกล่ันน้ า รวม 2 รายการ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

47,600.00 47,600.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน  ฮะสุน นายระพิน  ฮะสุน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062010005 11/1/2562

1201 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุแลป (เหยือกพลาสติกมีสเกล 5Lt 
ฯลฯ ) จ านวน 15 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

37,974.30 37,974.30 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น 
ไฮเทค เคมีคอล

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์เอ็น 
ไฮเทค เคมีคอล

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062010004 11/1/2562

1202 ขออนุมัติจัดซ้ือ ลูกลอย, ฟอเดน, ต่อนอก, ข้อลด ฯลฯ 
(จ านวน 9 รายการ) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

2,169.96 2,169.96 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062010059 14/1/2562

1203 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ Nitrile Glove 9'' (Blue),''M'' 5 
MIL (1x100 pcs) จ านวน 10 กล่อง คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

1,733.40 1,733.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทค เอ็กเซลเล้นท์ จ ากัด บริษัท เทค เอ็กเซลเล้นท์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062010054 14/1/2562

1204 ขออนุมัติจัดซ้ือ แก๊ส 48 กก. (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ)

1,210.00 1,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาแก๊ส ร้านบูรพาแก๊ส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062010060 15/1/2562

1205 ขออนุมัติจัดซ้ือ อ๊อกซิเย่น, แก๊สอะซิทีลีน, อาร์กอน 
จ านวน 3 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

7,832.40 7,832.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062010067 16/1/2562

1206 ขออนุมัติจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภาควิชาวิศวกรรม
เคมี จ านวน 1 งาน

257,656.00 257,656.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค. สมาร์ทเอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

บริษัท เอส.เค. สมาร์ทเอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062010006 16/1/2562

1207 ขออนุมัติจัดจ้าง ถ่ายเอกสาร A4 จ านวน 1 รายการ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

3,410.88 3,410.88 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062010066 16/1/2562

หนา้ 120



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1208 ขออนุมัติจัดจ้างท าตรายาง จ านวน 5 อัน (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ)

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน แสนสุขกราฟฟิค ร้าน แสนสุขกราฟฟิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062010078 17/1/2562

1209 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน,น้ ามัน
แก๊สโซฮอล์95,น้ ามันเบนซินธรรมดา,น้ ามันดีเซล จ านวน
 1 งาน คณะวิศวกรรมศาสตร์  ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062010070 17/1/2562

1210 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนน้ ามัน
ดีเซล(ไปกลับ ม.บูรพา-จ.ฉะเชิงเทรา)ในวันท่ี 31 
มกราคม 2562 จ านวน 1 งาน ส านักงานคณบดี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062010074 17/1/2562

1211 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมท่อน้ าประปาห้องปฏิบัติการ
ชีววิทยา จ านวน 1 งาน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

6,955.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี เค พาวเวอร์เทค 
จ ากัด

บริษัท เอส พี เค พาวเวอร์เทค 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062010080 17/1/2562

1212 ขออนุมัติจัดจ้างงานจ้างป้องกันและก าจัดแมลง จ านวน 
1 งาน

199,000.00 199,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอร์วิส 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ยู.ซี.เอส. เซอร์วิส 
(ประเทศไทย) จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062010009 18/1/2562

1213 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุชุดป้ันสง่า,มีดแกะสลัก,แปรงทาสี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณ
ลักษะการซ้ือแนบ

398.00 398.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้าน จิปาถะ ร้านบ้าน จิปาถะ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062010083 18/1/2562

1214 ขออนุมัติจัดจ้างป๊ัมกุญแจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

575.00 575.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ ปันดี นายสมศักด์ิ ปันดี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062010085 18/1/2562

1215 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP Color Laserjet 
M551 สีด า,สีฟ้า,สีเหลือง,สีแดง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษะการซ้ือแนบ

68,980.00 68,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062010008 18/1/2562

1216 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ ไป-กลับ ม.บูรพา-
จ.ฉะเชิงเทรา ในวันท่ี 31 มกราคม 2562 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิชัย  สุวรรณจิระ นายสิทธิชัย  สุวรรณจิระ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062010007 18/1/2562

หนา้ 121



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1217 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน,น้ ามัน
แก๊สโซฮอล์95,น้ ามันเบนซินธรรมดา,น้ ามันดีเซล จ านวน
 1 งาน ส านักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062010090 22/1/2562

1218 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเคร่ืองมือมาตรฐาน 
Rectangular Gauge Block จ านวน 54 ช้ิน 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดจ้าง

86,670.00 86,670.00 เฉพาะเจาะจง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062010010 22/1/2562

1219 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์คมชัดลึก,ไทยโพส,กรุงเทพ
ธุรกิจเข้าห้องสมุดคณะฯและหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเข้า
ศูนย์สอบเทียบฯประจ าเดือนกุมภาพันธ์2562 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เกษากร ร้าน เกษากร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062010113 28/1/2562

1220 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ายาล้างจานซันไลต์ จ านวน 24 ถุง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

648.00 648.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062010114 28/1/2562

1221 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเบนซินธรรมดา ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062010121 29/1/2562

1222 เพ่ือขออนุมัติจัดจ้างค่าซ่อมแซมห้องน้ าโถปัสสาวะชาย 
ช้ัน1 จ านวน1รายการ รายละเอียดดังเอกสารเเนบ 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุพงษ์ แซ่เต๋ิน นายอนุพงษ์ แซ่เต๋ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062010011 29/1/2562

1223 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน,น้ ามัน
แก๊สโซฮอล์95,น้ ามันเบนซินธรรมดา,น้ ามันดีเซล
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562ส านักงานคณบดี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062010119 29/1/2562

1224 ขออนุมัติจ้างเปล่ียนโช้คประตู จ านวน 3 ชุด 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดจ้าง

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.ที. อลูมิเนียม กระจก ร้าน พี.ที. อลูมิเนียม กระจก เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062010120 29/1/2562

หนา้ 122



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1225 ขออนุมัติจัดจ้างจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
ต าแหน่งวิศวกรผู้ช่วย ณ  โรงเรียนวังจันทร์วิทยา

144,000.00 144,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุสรณ์ เขียวขจี นายอนุสรณ์ เขียวขจี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062010014 31/1/2562

1226 ขออนุมัติจัดจ้างจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
ต าแหน่งวิศวกรผู้ช่วย ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
48

144,000.00 144,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. เสาวลักษณ์ อ่อนนอก น.ส. เสาวลักษณ์ อ่อนนอก เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062010012 31/1/2562

1227 ขออนุมัติจัดจ้างจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน
ต าแหน่งวิศวกรผู้ช่วย ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด

144,000.00 144,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนัฐชัย ทูค ามี นายนัฐชัย ทูค ามี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062010013 31/1/2562

1228 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
ซ่อมแซมท่อส้วมช ารุด

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคา PR0206062010151 11/1/2562

1229 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เดินท่อประปา

4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จ าปาบุรี นายสมชาย จ าปาบุรี ราคา PR0206062010150 11/1/2562

1230 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 1,403.84 1,403.84 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062010156 11/1/2562

1231 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 963.00 963.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062010144 11/1/2562

1232 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 18,932.58 18,932.58 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรด
ด้ิง จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรด
ด้ิง จ ากัด

ราคา PR0206062010178 15/1/2562

1233 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 605.62 605.62 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062010181 15/1/2562

1234 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพานพุ่มดอกไม้สด 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206062010015 3/1/2562
1235 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพานพุ่มดอกไม้สด 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206062010012 3/1/2562
1236 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพานพุ่มดอกไม้สด 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206062010013 3/1/2562
1237 ขออนุมัติเบิกเงินค่าชา เคร่ืองด่ืมช็อคโกแลต ซีนไลน์

แอนต้ีแบค
4,394.04 4,394.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206062010056 9/1/2562

1238 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองพิมพ์ 15,190.00 15,190.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PR0206062010057 9/1/2562
1239 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062010233 18/1/2562
1240 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปากกาลูกล่ืน ไดอาร่ีขนาดพกพา 

โบว์กล่องแบบใหม่
3,060.00 3,060.00 เฉพาะเจาะจง โครงการร้านค้าสวัสดิการ         

ม.บูรพา
โครงการร้านค้าสวัสดิการ        
 ม.บูรพา

ราคา PR0206062010231 18/1/2562

หนา้ 123



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1241 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าอาหารทะเลแห้ง จ านวน 1 
กระเช้า

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวนิดา ร้านวนิดา ราคา PR0206062010232 18/1/2562

1242 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ้ือของท่ีระลึก (อาหารทะเลแห้ง
ประจ าท้องถ่ิน) จ านวน 3 ชุด

4,000.00           4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคถาวร (แป้น) ร้านโชคถาวร (แป้น) ราคา PR0206062010070 9/1/2562

1243 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ้ือของท่ีระลึก (อาหารทะเลแห้ง
ประจ าท้องถ่ิน) จ านวน 2 ชุด

3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคถาวร (แป้น) ร้านโชคถาวร (แป้น) ราคา PR0206062010074 9/1/2562

1244 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกเพ่ือขอบคุณผู้อุปการ
คุณ-กระเช้าผลไม้

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล ร้านบุปผชาติ หน้าศาล ราคา PR0206062010087 9/1/2562

1245 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างท าปฏิทินต้ังโต๊ะศูนย์จีนศึกษา 42,900.00 42,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด ราคา PR0206062010086 9/1/2562

1246 ขออนุมัติเบิกเงินค่าอุปกรณ์งานตรุษจีน 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียบฮวด ร้านเจียบฮวด ราคา PR0206062010088 9/1/2562
1247 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุส านักงานจ านวน 13 รายการ 11,920.87 11,920.87 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย 

จ ากัด
บริษัท เอ็ม เจ เอ็ม ซัพพลาย 
จ ากัด

ราคา PR0206062010085 9/1/2562

1248 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง นางแจ่มจันทร์ อาจวาริน นาย
จักรพงษ์ รับมีศรี นายไพบูลย์ 
อาจวาริน

นางแจ่มจันทร์ อาจวาริน นาย
จักรพงษ์ รับมีศรี นายไพบูลย์ 
อาจวาริน

ราคา PR0206062010225 17/1/2562

1249 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062010255 21/1/2562
1250 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะไปกลับ

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 1 คัน

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์ รับมีศรี นายจักรพงษ์ รับมีศรี ราคา PR0206062010256 21/1/2562

1251 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 11,200.00 11,200.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ ราคา PR0206062010258 21/1/2562
1252 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะไปกลับ

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน-มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา วันท่ี 29 มกราคม 2562

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์ รับมีศรี นายจักรพงษ์ รับมีศรี ราคา PR0206062010253 21/1/2562

1253 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะไปกลับ ม.
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก-ม.แม่ฟ้าหลวง ดอยตุง จังหวัด
เชียงราย วันท่ี 7-10 กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 2 คัน

27,400.00 27,400.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกพันธ์ ทาตุ้ย นายเอกพันธ์ ทาตุ้ย ราคา PR0206062010257 21/1/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1254 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างร้ือสายทีวี ติดต้ังปล๊ักกราวด์คู่ 
ติดต้ังทีวี ร้ือย้ายติดต้ัง ป้ายใหม่ ย้ายป้ายบอร์ด อาคาร
ศูนย์จีนศึกษา และชุดติดต้ังเบรคเกอร์

3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ ราคา PR0206062010308 27/1/2562

1255 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Dell 
Vostro 460 ซ่อมแผงวงจรหลัก BIOS เลข 
551500301000110

535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062010305 27/1/2562

1256 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะไปกลับมหา
วิทยาบูรพา บางแสน-โรงเรียนไตรนิมิตรวิทยาลัย และ
เยาวราชวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2562

2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062010306 27/1/2562

1257 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะไปกลับ
มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน-โรงแรมมิวส์ บางกอก-พนะ
จอมเกล้าลาดกระบัง-วัดพระแก้ว-โรงแรมโซฟีเทล สาธร
 วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062010360 31/1/2562

1258 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

208,000.00 208,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต 
จ ากัด

บริษัท กุ้งพัฒนา ทรานสปอร์ต 
จ ากัด

ราคา PO0206062010001 3/1/2019

1259 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธการ จุลส ารวล นายยุทธการ จุลส ารวล ราคา PR0206062010026 4/1/2019

1260 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมเคร่ืองป๊ัมน้ า

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PR0206062010050 8/1/2019

1261 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
เคร่ืองป๊ัมน้ า

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PR0206062010337 30/1/2019

1262 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประโยชน์การไฟฟ้า ร้านประโยชน์การไฟฟ้า ราคา PR0206062010334 30/1/2019

1263 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206062010336 30/1/2019

1264 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึก
พิมพ์

18,420.00 18,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไมโครซอฟท์เทค 
จ ากัด

บริษัท สยามไมโครซอฟท์เทค 
จ ากัด

ราคา PR0206062010333 30/1/2019

1265 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 1,320.00 1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062010335 30/1/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1266 น้ าด่ืม 200 แพ็ค 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัย
บูรพา

เพ่ือจัดเตรียมส าหรับบริการแก่
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต และ
ใช้บริการในงานประชุม

PR2600062010003 02/01/2562

1267 เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง จ านวน 1 เคร่ือง BFA 5,143.49 5,143.49 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนบรรเจิด จ ากัด บริษัท เจนบรรเจิด จ ากัด จัดเตรียมส าหรับอุปกรณ์ใช้ใน
การเรียนการสอนสาขาวิชา
ศิลปกรรมศาสตร์

PR2600062010004 02/01/2562

1268 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศจ านวน 2 คันและ
รถยนต์ จ านวน 1 คันจากสนามบินสุวรรณภูมิ-ม.บูรพา

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปาริฉัตร วังเมือง นางสาวปาริฉัตร วังเมือง เพ่ือใช้เป็นยานพาหนะแก่นิสิต
แลกเปล่ียนวัฒนธรรมประเพณี
ประจ าชาติของประเทศไทยและ
เกาหลี  อีกท้ังจัดโอกาสให้นิสิต 
ได้มีประสบการณ์ตรงใน
การศึกษาด้านการติดต่อส่ือสาร
ในระดับสากล

PR2600062010005 04/01/2562

1269 ซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร -เปล่ียนแบตเตอร่ีเส้ียงบอร์ด
หลังคา

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกชนะกิจ เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด

บริษัท เอกชนะกิจ เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด

ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
ลิฟต์โดยสารช ารุด เน่ืองจากลิฟต์
ไม่เคล่ือนท่ีขณะท่ีส่ังการ จึงได้
แจ้งช่างเข้าด าเนินการซ่อมแซม

PR2600062010007 08/01/2562

1270 หนังสือ Purchasing and supply chain 
Management 36 เล่ม
หนังสือ CTE Global business with vs ebook  85 
เล่ม

91,960.00 91,960.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติและ
เสนอแนะหนังสือเพ่ือใช้บริการ
ค้นคว้าในห้องสมุด

PR2600062010008 08/01/2562

1271 ค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการจัดเตรียมอาหาร 
ภาคปฏิบัติ คร้ังท่ี 1 วันท่ี 23 ม.ค. 2562

3,600.00             817.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด
(มหาชน)

เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010015 08/01/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1272           1,748.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ดรีเทล จ ากัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ดรีเทล จ ากัด 0/1/1900 0/1/1900

1273 ค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการจัดเตรียมอาหาร 
ภาคปฏิบัติ คร้ังท่ี 2 วันท่ี 6 ก.พ.2562

3,600.00             837.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010016 08/01/2562

1274 ค่าวัตถุดิบและวัสดุในการจัดเตรียมอาหาร ภาคปฏิบัติ 
คร้ังท่ี 3  วันท่ี 20 ก.พ. 2562

3,600.00           2,367.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010017 08/01/2562

1275 ค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการจัดเตรียมอาหาร 
ภาคปฏิบัติ คร้ังท่ี 4 วันท่ี 6 มี.ค.2562

3,600.00           2,639.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010018 08/01/2562

1276 ค่าวัตถุดิบแลอุปกรณืในการจัดเตรียมอาหาร ภาคปฏิบัติ
 คร้ังท่ี 5 วันท่ี 20 มี.ค. 2562

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010019 08/01/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1277 ค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการจัดเตรียมอาหาร 
ภาคปฏิบัติ คร้ังท่ี 1 วันท่ี 31 ม.ค. 2562

6,000.00           5,376.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด
(มหาชน)

เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010026 09/01/2562

1278 ค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ ใช้ในการเตรียมอาหาร 
ภาคปฏิบัติ คร้ังท่ี 2 วันท่ี 14 ก.พ. 2562

6,000.00           4,697.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010027 09/01/2562

1279 ค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ใช้ในการจัดเตรียมอาหาร  
ภาคปฏิบัติ คร้ังท่ี 3 วันท่ี 28 ก.พ. 2562

6,000.00           3,568.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010029 09/01/2562

1280 ค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ ในจัดเตรียมอาหาร ภาคปฏิบัติ 
คร้ังท่ี 4 วันท่ี 14 มี.ค.2562

6,000.00           5,728.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010030 09/01/2562

1281 ค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการจัดเตรียมอาหาร 
ภาคปฏิบัติ คร้ังท่ี 5 วันท่ี 28 มี.ค.2562

6,000.00           4,130.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010031 09/01/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1282 Investment banking: Valuation, leveraged 
buyouts, and mergers & acquistions

2,587.50 2,587.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอเซียบุ๊ต  จ ากัด บริษัทเอเซียบุ๊ต  จ ากัด เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอบการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติและ
เสนอแนะหนังสือเพ่ือใช้บริการ
ค้นคว้าในห้องสมุด

PR2600062010035 09/01/2562

1283 Key Board ส าหรับเคร่ือง iMac 10,000.00           7,158.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด 
(มหาชน)

จัดหาแป้นคีย์บอร์ดและMouse
 ส าหรับเคร่ือง iMac เพ่ือให้ใน
การเรียนการสอนวิชา BFA เพ่ือ
ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด

PR2600062010036 09/01/2562

1284 Mouse ส าหรับเคร่ือง iMac 5,000.00           4,159.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด 
(มหาชน)

จัดหาแป้นคีย์บอร์ดและMouse
 ส าหรับเคร่ือง iMac เพ่ือให้ใน
การเรียนการสอนวิชา BFA เพ่ือ
ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด

PR2600062010036 09/01/2562

1285 กระดาษ 70 แกรม A4 34,668.00 34,668.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
 จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002)
 จ ากัด

จัดเตรียมส าหรับเบิกใช้ใน
ส านักงาน บริการแก่นิสิต 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีของ
วิทยาลัยนานาชาติ

PR2600062010038 14/01/2562

1286 ทะเบียนหนังสือส่ง 500.00             394.24 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์ ร้านศึกษาภัณฑ์ จัดเตรียมส าหรับเบิกใช้ในงาน
รับ-ส่งเอกสาร ภายใน ภายนอก
 ประกาศ ค าส่ังของวิทยาลัย
นานาชาติ

PR2600062010039 14/01/2562

1287 ค่าจ้างล้างรถยนต์ ดูดฝุ่นภายใน  2 คัน ทะเบียน กอ-
5374 และ นค-8305

500.00             380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรักษ์รถ ร้านรักษ์รถ เพ่ือบ ารุงรักษารถยนต์ให้สะอาด
พร้อมใช้งาน

PR2600062010042 15/01/2562

1288 ไส้ปากกา 12 อัน สีขาว 1ถัง สีสเปรย์ 3 กระป๋อง  ทิน
เนอร์ 1 แกลลอน

1,500.00           1,008.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิต สแตช่ันเนอร่ี บริษัท บัณฑิต สแตช่ันเนอร่ี ไส้ปากกาส ารองใช้งานของทีม
ผู้บริหาร

PR2600062010042 15/01/2562

1289 ค่าจ้างลงโปรแกรม iMac 600.00             600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวริศรัตน์  ศรีสุภาพ นางสาวริศรัตน์  ศรีสุภาพ ลงโปรแกรมเคร่ืองiMac 
เน่ืองจากเคร่ืองช้ามาก ใช้ในการ
เรียนการสอน

PR2600062010042 15/01/2562

หนา้ 129



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1290 ซ่อมแซมทีวีต่อกับเคร่ืองบันทึกกล้องวงจรปิด หอหญิง 
และซ่อมระบบสัญญาณ Wifi ท่ีช้ัน 6 หอหญิง

5,671.00 5,671.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่ากล้อง
จรปิด เป็นจอมืดท่ีอาคาร
วิทยาลัย และจอTV แสดง
สัญญาณดับและระบบwifi 
หอพักหญิงใช้งานไม่ได้จึงได้แจ้ง
ช่างซ่อม

PR2600062010043 15/01/2562

1291 ซ่อมแซมกล้องวงจรปิดช้ัน 3 4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่ากล้อง
จรปิด เป็นจอมืดท่ีอาคาร
วิทยาลัย และจอTV แสดง
สัญญาณดับและระบบwifi 
หอพักหญิงใช้งานไม่ได้จึงได้แจ้ง
ช่างซ่อม

PR2600062010043 15/01/2562

1292 ค่าวัตถุดิบใช้ในการประกอบอาหาร 7,000.00           2,519.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน)

เพ่ือพัฒนาความรู้ ฝึกฝนทักษะ
ในการจัดการและการตกแต่ง
อาหารนานาชาติ รวมถึงการ
พัฒนาความสามารถในการ
ท าอาหารนานาชาติ

PR2600062010044 16/01/2562

1293 จัดจ้างพิมพ์ไวนิล ขนาด 120*200 ซม. จ านวน 2 ชุด
และ Roll up ขนาด 80*200 ซม. จ านวน 2 ชุด

6,000.00           4,080.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ์  วัฒนศิริ นายกิติพงษ์  วัฒนศิริ จัดเตรียมส าหรับโครงการอบรม
เก่ียวกับงานวิจัยภายใต้
โครงการวิจัยทุน Erasmus

PR2600062010047 16/01/2562

1294 จ้างพิมพ์โปสเตอร์A3  จ านวน 5 แผ่น
ค่าพิมพ์เอกสารA3 จ านวน 18 แผ่น

1,500.00             850.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ์  วัฒนศิริ นายกิติพงษ์  วัฒนศิริ จัดเตรียมส าหรับโครงการอบรม
เก่ียวกับงานวิจัยภายใต้
โครงการวิจัยทุน Erasmus

PR2600062010048 17/01/2562

1295 ค่าถ่ายเอกสารส่วนเกินรายเดือน พย.2561 เคร่ืองถ่าย
เอกสารของนิสิต จ านวน 4 เคร่ือง จ านวน 28,166 แผ่น

7,041.50 7,041.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ถ่ายเอกสารส่วนเกิน PR2600062010053 18/01/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1296 ต้นไม้ ส าหรับประดับอาคาร 5,000.00           4,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้นารี ร้านดอกไม้นารี จัดเตรียมต้นไม้ ดอกไม้ส าหรับ
ประดับอาคารเรียนวิทยาลัย
นานาชาติ ให้มีความสดช่ืน 
สดใสย่ิงข้ึน

PR2600062010054 18/01/2562

1297 ตรวจเช็คงานระบบ Generator  1 งาน 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดล เจเนอเรช่ัน จากัด บริษัท เดล เจเนอเรช่ัน จากัด เพ่ือยืดอายุการใช้งานของเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้า บริเวณอาคาร
หอพักนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ

PR2600062010057 23/01/2562

1298 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ บริเวณอาคารเรียน 
รายละเอียดตามแนบ

16,788.30         16,788.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
เคร่ืองปรับอากาศช ารุด ไม่เย็น
และน้ าหยด จึงได้แจ้งช่างเข้า
ด าเนินการซ่อมแซม

PR2600062010058 24/01/2562

1299 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ บริเวณ อาคารหอพักนิสิต
รายละเอียดตามแนบ

20,950.60         20,950.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
เคร่ืองปรับอากาศช ารุด ไม่เย็น
และน้ าหยด จึงได้แจ้งช่างเข้า
ด าเนินการซ่อมแซม

PR2600062010058 24/01/2562

1300 จ้างติดต้ังบอร์ดผังองค์กร 25,000.00         24,500.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ จัดเตรียมส าหรับงาน
ประชาสัมพันธ์แนะน าองค์กร
วิทยาลัยนานาชาติ

PR2600062010059 25/01/2562

1301 ซ่อมแซมครุภัณฑ์หอพัก รายละเอียดตามแนบ 16,350.00 16,350.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
ครุภัณฑ์ช ารุด จึงได้แจ้งช่าง
ด าเนินการซ่อม

PR2600062010066 31/01/2562

1302 ซ่อมฉากก้ันห้องน้ าช้ัน 1 และเปล่ียนไม้อัด หลังตู้เก็บ
ของช้ัน 2

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
ครุภัณฑ์ช ารุด จึงได้แจ้งช่าง
ด าเนินการซ่อม

PR2600062010066 31/01/2562

1303 ท าความสะอาดล้างระบาย  และถมดินบริเวณท่อระบาย
น้ าหน้าร้านลอว์สัน  (ค่าแรง+ค่าอุปกรณ์)

9,000.00           9,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่า
บริเวณท่อระบายน้ าด้านหลัง
อาคารมีกล่ินเหม็น จึงได้จ้าง
เหมาท าความสะอาดท่อระบายน้ า

PR2600062010067 31/01/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 31 มกรำคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1304 ปากกาเขียนครุภัณฑ์ 8แท่ง,ป้ายช่ื 2 แพ็ค,ล้ินแฟ้มเหล็ก
 6 กล่อง,ถ่าน AAA 10 แพ็ค,ถ่านAA 6 แพ็ค,เทปโฟม 3
 ม้วน,กาวซุปเปอร์ 2 หลอด,ปากกาเมจิก ด า,แดง,น้ าเงิน
 อย่างละ 2 แพ็ค,ตารางยางวันท่ี ไทย 1 อังกฤษ 1

7,730.20 7,730.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) จัดเตรียมส าหรับเบิกใช้ใน
ส านักงาน และส ารองส าหรับใช้
ในห้องเรียนส าหรับนิสิตใช้ในการ
เรียนการสอนของนิสิตวิทยาลัย

PR2600062010068 31/01/2562

1305 แฟ้มสันกว้าง 4 แพ็ค,ตู้เอกสารพลาสติก 2 อัน,เคร่ืองไล่
ยุงไร้สสาย 5 กล่อง สเปรย์ก าจัดยุง,โพลสอิท 6 แพ็ค,
ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว,แท่นประทับ น้ าเงิน แดง ท่ี
ถอนลวด,ถุงขยะ 4 แพ็ค,ถ่านอัลคาไลน์ 3 แพ็ค ซองจม.
ขาว 12 กล่อง

7,730.21 7,730.21 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) จัดเตรียมส าหรับเบิกใช้ใน
ส านักงาน และส ารองส าหรับใช้
ในห้องเรียนส าหรับนิสิตใช้ในการ
เรียนการสอนของนิสิตวิทยาลัย

PR2600062010068 31/01/2562

1306 ซองถนอมเอกสาร 1 แฟ็ค,เทปค าผิด 6 อัน,สเปรย์โฟม 2
 กระป๋อง ตลับเมตร 1 ตลับ,ท่ีเก็บสายไฟ 2 แพ็ค,ปากกา
ไวท์อบร์ด ด า,แดง,น้ าเงิน,ฉากก้ันหนังสือ 1คู่,คลิบบอร์ด
 A4 32 อัน,เคร่ืองคิดเลข 3 เคร่ือง,

7,730.20 7,730.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) จัดเตรียมส าหรับเบิกใช้ใน
ส านักงาน และส ารองส าหรับใช้
ในห้องเรียนส าหรับนิสิตใช้ในการ
เรียนการสอนของนิสิตวิทยาลัย

PR2600062010068 31/01/2562
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