
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 จ้างเหมาท าความสะอาดกลุ่มอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต 
หอพักนิสิต 14 และ 15 และบริเวณโดยรอบกลุ่มอาคาร

512,928.00       512,928.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ คลีน
 เซอร์วิส

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0206062020002 1/2/2562

2 ขออนุมัติจัดเช่าเคร่ืองเสียง (ใช้ในงานพ้ืนท่ีเปิด) จ านวน 
1 งาน

6,000.00           6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลาร์จ ฟอร์จูน 18 ร้าน ลาร์จ ฟอร์จูน 18 เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206062020002 1/2/2562

3 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายไวนิลขึงโครงไม้ พร้อมติดต้ัง 
ขนาด 4*10 ม. พิมพ์ 5 สี แบบละเอียดสูง เจาะตาไก่ 6 
จุด 1 งาน (1 ป้าย)

6,000.00           6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลาร์จ ฟอร์จูน 18 ร้าน ลาร์จ ฟอร์จูน 18 เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206062010287 5/2/2562

4 ขออนุมัติจัดจ้างซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ HP LaserJet 
CF283A 1 กล่อง จ านวน 1 งาน

2,540.00           2,540.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206062020061 7/2/2562

5 ขออนุมัติจัดจ้างซักผ้าปูโต๊ะ 13 ผืน และผ้าคลุมสี
ขาวใหญ่ 4 ผืน

460.00             460.00 เฉพาะเจาะจง นางสมถวิล  สะทิ นางสมถวิล  สะทิ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206062020060 7/2/2562

6 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงานและงานบ้าน จ านวน 5 
ชนิด

1,937.79           1,937.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206062020059 7/2/2562

7 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศไป-กลับ ม.
บูรพา จ.ชลบุรี -โรงแรมเอเเชีย แอร์พอร์ต อ.ล าลูกกา 
จ.ปทุมธานี จ านวน 1 คัน

3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ  วรรัตน์ นายสราวุธ  วรรัตน์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206062020201 18/2/2562

8 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้าย จ านวน 5 ชนิด 9,235.00           9,235.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.พี.ไซน์เมกเกอร์ โดยนาย
คุณากร ชนะพลชัย

ร้าน พี.พี.ไซน์เมกเกอร์ โดยนายคุณากร
 ชนะพลชัย

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206062020238 22/2/2562

9 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 งาน 14,277.00         14,277.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ.กิมเจริญ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ.กิมเจริญ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206062020236 22/2/2562

10 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 6 กล่อง 20,860.00         20,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206062020237 22/2/2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

หนา้ 1



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

11 ขออนุมัติจัดจ้างซักผ้าห่ม 1 งาน 7,650.00           7,650.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. แคซ่ี มลธิ น.ส. แคซ่ี มลธิ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206062020272 26/2/2562

12 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายไวนิล 1 ป้าย 2,550.00           2,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.พี.ไซน์เมกเกอร์ โดยนาย
คุณากร ชนะพลชัย

ร้าน พี.พี.ไซน์เมกเกอร์ โดยนายคุณากร
 ชนะพลชัย

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206062020276 26/2/2562

13 ขออนุมัติจัดเช่าเคร่ืองเสียง 1 งาน 7,600.00           7,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลาร์จ ฟอร์จูน 18 ร้าน ลาร์จ ฟอร์จูน 18 เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206062020277 26/2/2562

14 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาการแสดง 3 ชุด จ านวน 1 งาน 6,000.00           6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอุกฤษฎ์ แดงสดใส/ นายอุกฤษฎ์ แดงสดใส/ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206062020274 26/2/2562

15 นายอภิสิทธ์ิ มาลาน และนางสาวฐิติ
มา อินทนสุวรรณ

นายอภิสิทธ์ิ มาลาน และนางสาวฐิติมา
 อินทนสุวรรณ

0/1/1900 0/1/1900

16 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโครงการ จ านวน 1 งาน 3,002.30           3,002.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206062020273 26/2/2562

17 ค่าเช่าเต็นท์ โครงการท าบุญหอพักนิสิตวันเสาร์ท่ี23
กุมภาพันธ์ 2562(รายละเอียดแนบ)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอือน สุทธิพร นายเอือน สุทธิพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208062010023 1/2/2562

18 ซ้ือเคร่ืองสังฆทานจ านวน9ชุดโครงการท าบุญหอพักนิสิต
วันเสาร์ท่ี23กุมภาพันธ์2562(รายละเอียดแนบ)

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านป้าเฟือง(นางอุษา ประวัติวงษ์) ร้านป้าเฟือง(นางอุษา ประวัติวงษ์) มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208062010024 1/2/2562

19 จ้างซ่อมแซมขอบสระว่ายน้ าและยาแนวกระเบ้ีองขนาด
15*15ซม.จ านวน1,000แผ่นและขนาด8*15ซม.จ านวน
1,000แผ่น

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรพงศ์ ธัญญารักษ์ นายภัทรพงศ์ ธัญญารักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208062010015 7/2/2562

20 วัสดุประกอบโครงการปลูกผักไร้ดินเพ่ือน้อง 8,205.00 8,205.00 เฉพาะเจาะจง 2. ร้าน ไฮกรีน 2. ร้าน ไฮกรีน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0208062020019 12/2/2562

หนา้ 2



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

21 จ้างบ ารุงรักษาลิฟต์โดยสารประจ าอาคาร 100 ปี 
สมเด็จพระศรีนครินทร์ , อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ , 
อาคารเรียนรวม  (แบบไม่รวมอะไหล่) ต้ังแต่วันท่ี 1 ต.ค.
 2561 ถึงวันท่ี 30 ก.ย. 2562

85,065.00 85,065.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริช เทคโนเซอร์วิส จ ากัด บริษัท ริช เทคโนเซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0208062020001 15/2/2562

22 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข.3426 สระแก้ว

8,016.44 8,016.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริษัท โตโยต้าสระแก้ว ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

บริการดี ราคามาตรฐาน PR0209062020001 1/2/2019

23 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062020007 7/2/2019

24 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุภาคสนามเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน

714.00 714.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร จ านงค์ศร นายพงศกร จ านงค์ศร สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062020014 8/2/2019

25 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 5401014010208

39,162.00 39,162.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยอร์คเซอร์วิส ร้านยอร์คเซอร์วิส บริการดี ราคามาตรฐาน PR0209062020017 12/2/2019

26 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ าด่ืมถัง 192.00 192.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาติ โพธ์ิศรี นายสมชาติ โพธ์ิศรี สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062020018 13/2/2019

27 ขออนุมัติว้ือและเบิกเงินค่าวัสดุเพ่ือใช้อ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน(หลอดไฟ,ก๊อกซิงค์)

2,343.30 2,343.30 เฉพาะเจาะจง แสงทิพย์การไฟฟ้า แสงทิพย์การไฟฟ้า สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062020023 18/2/2019

28 ขออนุมัติจัดจ้างและจ่ายเงินค่าจ้างซ่อมแซมรถบัส 
หมายเลขทะเบียน 40-0520 ชลบุรี

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง อู่วงค์สวัสด์ิ บริการ อู่วงค์สวัสด์ิ บริการ บริการดี ราคามาตรฐาน PR0209062020022 18/2/2019

29 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุภาคสนามเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ผุ้ปฏิบัติงาน

213.75 213.75 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062020025 22/2/2019

30 ขออนุมัติว้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062020027 26/2/2019

31 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่ารับรองและค่าใช้จ่ายท่ี
เก่ียวเน่ืองในการรับรองบุคคลภายนอก

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววิภาวรรณ์ แก้วน้ าลักษณ์ นางสาววิภาวรรณ์ แก้วน้ าลักษณ์ สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062020026 26/2/2019

32 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าอุปกรณ์เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน

1,110.00 1,110.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ไอที วัฒนานคร ศูนย์ไอที วัฒนานคร สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR0209062020029 28/2/2019

33 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

หนา้ 3



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

PR0218062020005 1/2/2562

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

PR0218062020006 1/2/2562

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

PR0218062020023 14/2/2562

37 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

38 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

39 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

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

PR0218062020029 25/2/2562

41 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

42 ขอความเห็นชอบซ้ือของท่ีระลึก 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ร้านมารดา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206062020166 15/2/2562

43 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206062020200 18/2/2562

หนา้ 4



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

44 ขออนุมัติจัดซ้ือสติกเกอร์ขาวมัน A4 ภาควิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด     
                       ราคาเสนอ 280 
บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด        
               ราคาซ้ือ 280 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062020039 7/2/2562

45 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย        ราคา
เสนอ 10,500 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย         ราคาซ้ือ 
10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062020001 18/2/2562

46 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร A4  ประจ าเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2562

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

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคาจ้าง
 8,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062020085 22/2/2562

47 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงานของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

14,379.75 14,379.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)      
               ราคาเสนอ 14,379.75 
บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)         
           ราคาซ้ือ 14,379.75 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062020002 22/2/2562

48 ขออนุมัติจ้างซ่อมท่อน้ าท้ิงพร้อมหุ้มเฟกเหล็ก
เคร่ืองปรับอากาศ

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง สุพจน์แอร์เซอร์วิส            ราคา
เสนอ 12,840 บาท

สุพจน์แอร์เซอร์วิส          ราคาจ้าง 
12,840 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062020007 27/2/2562

49 ขออนุมัติจ้างปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ ประจ าเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2562

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคา
เสนอ 9,500 บาท

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคาจ้าง 
9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062020097 26/2/2562

50 ขออนุมัติจ้างปฏิฺบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์ 
ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

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

นายบูรพา  แก้วแหวน      ราคาจ้าง 
10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062020004 26/2/2562

51 ขออนุมัติจ้างปฏิบัติงานด้านงานบุคคล ประจ าเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2562

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ      ราคา
เสนอ 10,500 บาท

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ ราคาจ้าง 
10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062020005 26/2/2562

52 ขออนุมัติจ้างปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์ 
ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ      ราคา
เสนอ 10,500 บาท

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ ราคาจ้าง 
10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062020006 26/2/2562

53 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุส านักงาน 3,558.00 3,558.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206062020005 1/2/2562

หนา้ 5



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

54 ขอความเห็นชอบซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,292.00 3,292.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206062020173 1/2/2562

55 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหมึกเคร่ืองโทรสาร 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0206062020136 14/2/2562

56 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ี
ระลึก

930.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา PR0206062020014 1/2/2562

57 ขออนุมัติจัดซ้ือสติกเกอร์ขาวมัน A4 ภาควิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

280.00 280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด     
                       ราคาเสนอ 280 
บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด        
               ราคาซ้ือ 280 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062020039 7/2/2562

58 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย        ราคา
เสนอ 10,500 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย         ราคาซ้ือ 
10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062020001 18/2/2562

59 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร A4  ประจ าเดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2562

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

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคาจ้าง
 8,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062020085 22/2/2562

60 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงานของคณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์

14,379.75 14,379.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)      
               ราคาเสนอ 14,379.75 
บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)         
           ราคาซ้ือ 14,379.75 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062020002 22/2/2562

61 ขออนุมัติจ้างซ่อมท่อน้ าท้ิงพร้อมหุ้มเฟกเหล็ก
เคร่ืองปรับอากาศ

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง สุพจน์แอร์เซอร์วิส            ราคา
เสนอ 12,840 บาท

สุพจน์แอร์เซอร์วิส          ราคาจ้าง 
12,840 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062020007 27/2/2562

62 ขออนุมัติจ้างปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ ประจ าเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2562

9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคา
เสนอ 9,500 บาท

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคาจ้าง 
9,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR0300062020097 26/2/2562

63 ขออนุมัติจ้างปฏิฺบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์ 
ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

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

นายบูรพา  แก้วแหวน      ราคาจ้าง 
10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062020004 26/2/2562

หนา้ 6



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

64 ขออนุมัติจ้างปฏิบัติงานด้านงานบุคคล ประจ าเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2562

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ      ราคา
เสนอ 10,500 บาท

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ ราคาจ้าง 
10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062020005 26/2/2562

65 ขออนุมัติจ้างปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์ 
ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ      ราคา
เสนอ 10,500 บาท

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ ราคาจ้าง 
10,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO0300062020006 26/2/2562

66 ขออนุญาตตรวจเช็คซ่อมบ ารุงรถยนต์ 12 ท่ีน่ัง (นง-
4098 ชลบุรี) รอบระยะ 70,000 กิโลเมตร

7,610.38 7,610.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด มีการบริการท่ีดีและ
ศูนย์บริการอยู่ใกล้
มหาวิทยาลัยบูรพากว่า
ศูนย์บริการอ่ืน ๆ

PR0500062020031 5/2/2562

67 ขอซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ 4 87,740.00 87,740.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและตรงกับ
ความต้องการ

PO0500062020001 11/2/2562

68 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีการบริการท่ีดี PR0500062020048 11/2/2562

69 ขอซ้ือชุดดรัม สร้างภาพ 8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีบริการท่ีดี PR0500062020058 11/2/2562

70 ขอจ้างเช่ารถตู้ 2 คัน 8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ คิดดี นายโสภณ คิดดี มีการบริการท่ีดี PR0500062020047 11/2/2562

71 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์สี 29,800.00 29,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้

PO0500062020002 18/2/2562

72 ขอซ้ือของท่ีระลึกส าหรับมอบให้หน่วยงานท่ีพานิสิตไป
ศึกษาดูงาน

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062020063 13/2/2562

73 ขอซ้ือหน่วยความจ า SD Card ส าหรับกล้องดิจิตอล 
ขนาด 64 GB

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062020065 14/2/2562

74 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ (ไป-กลับ) จังหวัด
เชียงใหม่-มหาวิทยาลัยบูรพา จ านวน 4 คัน รวม 5 วัน

28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ มีการบริการรถเช่าท่ีปลอดภัย
และราคาไม่สูง

PO0500062020003 18/2/2562

75 ภาควิชาภาษาตะวันออกขอซ้ือโปรแกรมป้องกันไวรัส 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ PR0500062020077 22/2/2562

76 ขอซ้ือหมึกพิมพ์ HP designjet T120 7,704.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พี.พารากอน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พี.พารากอน มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ
และราคาถูก

PR0500062020092 27/2/2562

หนา้ 7



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

77 ขอซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์-เปล่ียนหน่วยความจ า 
Memory DDR3 8GB จ านวน 1 ชุด

3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีความเช่ียวชาญในการซ่อม PR0500062020091 27/2/2562

78 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา พินหอม 330.00 นางสุกัญญา พินหอม 330.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020001 1/2/2562

79 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 4,096.00 4,096.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 4,096.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 4,096.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020006 5/2/2562

80 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเช็ครถยนต์ตามระยะการใช้งาน
 และซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีเส่ือมสภาพ และอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นต้องเปล่ียนตามอายุการใช้งาน (รถตู้ ทะเบียน นง
 532 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 5403001010003)

59,144.25 59,144.25 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ 56,453.20 ส.อารยยางยนต์ 56,453.20 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020005 5/2/2562

81 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเช็ครถยนต์ตามระยะการใช้งาน
 และซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีเส่ือมสภาพ และอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นต้องเปล่ียนตามอายุการใช้งาน (รถตู้ ทะเบียน นค
 7787 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 5203001010025)

28,603.24 28,603.24 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ 28,603.24 ส.อารยยางยนต์ 28,603.24 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020007 5/2/2562

82 ขออนุมัติจ้างท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา (ภาษาไทย)

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา 6,000.00 ร้านเอ็ม-เอส โฆษณา 6,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020004 5/2/2562

83 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
996.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
996.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020013 6/2/2562

84 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 800.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020012 6/2/2562

85 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ของเล่น 
(นวัตกรรม)

3,967.00 3,967.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
3,967.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
3,967.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020035 11/2/2562

86 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าตรายาง 1,102.10 1,102.10 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีศิลปการพิมพ์ 1,102.10 ร้าน ศรีศิลปการพิมพ์ 1,102.10 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020034 11/2/2562

87 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ ส าหรับใส่ในกระเป๋าเย่ียม
บ้าน

21,228.00 21,228.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา 
21,228.00

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา 
21,228.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020041 12/2/2562

88 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,776.00 3,776.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,776.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,776.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020042 12/2/2562

หนา้ 8



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

89 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา พินหอม 330.00 นางสุกัญญา พินหอม 330.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020050 12/2/2562

90 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ 330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 330.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
330.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020057 13/2/2562

91 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ท่ี
เส่ือมสภาพและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องเปล่ียนตามอายุการ
ใช้งาน

49,327.00 49,327.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด 49,327.00

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด
 49,327.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020054 13/2/2562

92 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020058 13/2/2562

93 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ 8,574.16 8,574.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
8,574.16

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
8,574.16

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020059 13/2/2562

94 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 1,000.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020053 13/2/2562

95 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 600.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020055 13/2/2562

96 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020056 13/2/2562

97 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) 499.00

บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) 499.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020063 14/2/2562

98 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) 600.00

บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) 600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020061 14/2/2562

99 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 290.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 290.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020064 14/2/2562

100 ขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 8,340.00 8,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 7,913.00

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
7,913.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020065 14/2/2562

101 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) 600.00

บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) 600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020062 14/2/2562

102 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

PR0400062020060 14/2/2562

103 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,634.00 1,634.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจานชามบางแสน 1,631.00 ร้านจานชามบางแสน 1,631.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020073 15/2/2562

หนา้ 9



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

104 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ณ.แฟช่ัน 2,700.00 ร้าน ณ.แฟช่ัน 2,700.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020075 15/2/2562

105 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันธ์ทิพย์ ชลบุรี (1986) 
จ ากัด 4,494.00

บริษัท พันธ์ทิพย์ ชลบุรี (1986) จ ากัด 
4,494.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020074 15/2/2562

106 ขออนุมัติจัดซ้ืออ่างล้างหน้า 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) 790.00

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด 
(มหาชน) 790.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020080 15/2/2562

107 ขออนุมัติล้างเคร่ืองกรองน้ าสแตนเลส 2 ข้ันตอน 
ส าหรับตู้น้ าเย็นแบบต่อท่อ

14,300.00 14,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกรองน้ าชลบุรี 14,300.00 ร้านกรองน้ าชลบุรี 14,300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020076 15/2/2562

108 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) 600.00

บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) 600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020087 18/2/2562

109 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด 120.00

บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด 120.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020088 18/2/2562

110 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 1,498.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 1,498.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020085 18/2/2562

111 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์ 3,050.00 3,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,050.00

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,050.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020092 18/2/2562

112 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 197.00 197.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
197.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
197.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020089 18/2/2562

113 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,600.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,600.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020093 18/2/2562

114 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) 600.00

บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) 600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020086 18/2/2562

115 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการจัดท าวุฒิบัตร 1,288.00 1,288.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,288.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,288.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020094 18/2/2562

116 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 18,081.00 18,081.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 18,081.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 18,081.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020095 18/2/2562

117 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์ไร้สาย 1,299.00 1,299.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,299.00

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,299.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020040 20/2/2562

118 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารสี 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 300.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020099 20/2/2562

หนา้ 10



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

119 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนแก๊ส 395.00 ร้านบางแสนแก๊ส 395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020098 20/2/2562

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

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด 
3,450.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020100 20/2/2562

121 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 2,948.00 2,948.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 2,948.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 2,948.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020096 20/2/2562

122 ขออนุมัติซ้ือข้าวสาร 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นางอังชัน ปัดเกษม 1,200.00 นางอังชัน ปัดเกษม 1,200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020097 20/2/2562

123 ขออนุมัติซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4,970.00 4,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
4,970.00

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
4,970.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020101 20/2/2562

124 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเช็คระบบเคร่ืองปรับอากาศ
รถยนต์และซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีเส่ือมสภาพ และ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต้องเปล่ียนตามอายุการใช้งาน

8,881.00 8,881.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย 8,881.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด ประเทศ
ไทย 8,881.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020120 22/2/2562

125 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเช็ครถยนต์ตามระยะการใช้งาน
 และซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีเส่ือมสภาพ และอุปกรณ์ท่ี
จ าเป็นต้องเปล่ียนตามอายุการใช้งาน

2,882.05 2,882.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 
จ ากัด 2,882.50

บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด 
2,882.50

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020119 22/2/2562

126 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 2,900.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 2,900.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020118 22/2/2562

127 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 1,020.01 1,020.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,020.01

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,020.01

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020115 22/2/2562

128 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 6,930.00 6,930.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐโภคิน นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐโภคิน ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020131 26/2/2562

129 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,100.00

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,100.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020133 26/2/2562

130 ขออนุมัติซ้ือแบตเตอร่ีส าหรับเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 4,944.00 4,944.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด 
4,620.00

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จ ากัด 
4,620.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020136 26/2/2562

131 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,782.00 2,782.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 2,782.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 2,782.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020132 26/2/2562

132 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 4,081.00 4,081.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 4,081.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 4,081.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020134 26/2/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

133 ขออนุมัติซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ และกรวยกระดาษ
ส าหรับด่ืมน้ า

24,822.93 24,822.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 24,822.93 บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 24,822.93 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020135 26/2/2562

134 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 1,488.01 1,488.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,488.01

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,488.01

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020147 27/2/2562

135 ขออนุมัติจัดซ้ือแผ่นโฟมปูพ้ืน 33,041.60 33,041.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซัมจ๊อบ จ ากัด  33,041.60 บริษัท ซัมจ๊อบ จ ากัด  33,041.60 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020142 27/2/2562

136 ขออนุมัติซ้ือต้นแคแสด 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมโนรมย์ เอมโอฐ 8,400.00 นางสาวมโนรมย์ เอมโอฐ 8,400.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020157 28/2/2562

137 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 9,400.00 9,400.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 9,400.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 9,400.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020156 28/2/2562

138 ขออนุมัติจัดซ้ือเวชภัณฑ์ 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา 
5,350.00

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา 
5,350.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020150 28/2/2562

139 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนแก๊ส 395.00 ร้านบางแสนแก๊ส 395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020151 28/2/2562

140 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

PR0400062020153 28/2/2562

141 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 1,322.01 1,322.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,322.01

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
1,322.01

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020152 28/2/2562

142 ขออนุมัติจ้างเหมาตัดเย็บผ้า 1,080.00 1,080.00 เฉพาะเจาะจง นางมานพ แก้วมณี 1,080.00 นางมานพ แก้วมณี 1,080.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020148 28/2/2562

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 2,675.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062020155 28/2/2562

144 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 18 รายการ 71,379.70 71,379.70 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยวิกตอร่ี เทรดด้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยวิกตอร่ี เทรดด้ิง ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020019 1/2/2019

145 ขออนุมัติจ้างท าความสะอาดห้องพักรับรอง 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางวราภรณ์  สามทอง นางวราภรณ์  สามทอง ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020022 1/2/2019

146 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 13,642.50 13,642.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020018 1/2/2019

147 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 2 รายการ 686.00 686.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช / น้ าด่ืมบ้านและสวน ร้านธีรเดช / น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020014 1/2/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

148 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 1,391.00 1,391.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020023 1/2/2019

149 ขออนุมัติจัดซ้ือหมืกเคร่ืองพิมพ์ Fuji Xerox 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020013 1/2/2019

150 ขออนุมัติซ้ือ IGG, RB X HU-2MG 5,703.10 5,703.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020015 1/2/2019

151 ขออนุมัติซ้ือ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล ร้านบุปผชาติ หน้าศาล ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020033 4/2/2019

152 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเนอร์ เซอร์วิส จ ากัด บริษัท อินเนอร์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020034 4/2/2019

153 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ 15,001.40 15,001.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020035 5/2/2019

154 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืน 5 รายการ (วัสดุโครงการ''กิจกรรม
บริการวิชาการและการประชาสัมพันธ์ฯ)

4,905.00 4,905.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020036 5/2/2019

155 วัสดุอ่ืนๆ 13,220.00 13,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเรปแรป จ ากัด บริษัท สยามเรปแรป จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020054 6/2/2019

156 ซ่อมกล้องวงจรปิด 35,203.00 35,203.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  แอนนาดิจิท กรุ๊ป จ ากัด บริษัท  แอนนาดิจิท กรุ๊ป จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062020005 11/2/2019

157 วัสดุอ่ืนๆ 14,338.00 14,338.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020064 7/2/2019

158 วัสดุอ่ืนๆ 8,602.00 8,602.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์อิเล็คทริค ร้านกฤษณ์อิเล็คทริค ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020063 7/2/2019

159 ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020069 7/2/2019

160 ขอซ่อมตู้เย็น 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020085 8/2/2019

161 ขออนุมัติซ้ือ 1,195.00 1,195.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบัณฑิตเอกสาร, บริษัทบัณฑิต 
สเตชันเนอร่ี จ ากัด

ร้านบัณฑิตเอกสาร, บริษัทบัณฑิต 
สเตชันเนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020078 8/2/2019

162 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 10 รายการ 4,770.00 4,770.00 เฉพาะเจาะจง กมลกุญแจ/ ต๊ิก ซีร็อกซ์/ น้ าด่ืมบ้าน
และสวน/ บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด/

กมลกุญแจ/ ต๊ิก ซีร็อกซ์/ น้ าด่ืมบ้าน
และสวน/ บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด/

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020094 11/2/2019

หนา้ 13



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

163 ค่าจ้างเหมาบริการ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา  ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา  ศักด์ิศรีเจริญ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020098 11/2/2019

164 ซ่อมครุภัณฑ์ 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง นายระพิน  ฮะสุน นายระพิน  ฮะสุน ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020101 11/2/2019

165 วัสดุอิิน 34,240.00 34,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จ ากัด บริษัท ไอโครเทค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020100 11/2/2019

166 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ - สารเคมี 1,647.80 1,647.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020110 11/2/2019

167 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ - วัสดุวิทยาศาสตร์ 3,103.00 3,103.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020112 11/2/2019

168 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืน 52 รายการ (โครงการเข้าร่วม
โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีท่ี 11)

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง  นางวาสนา เรไร, นางประภา สัตยกุล
, นางประพิณ พุ่มพวย, นางเนาวรัตน์
 สุขันนะเวช, นางสาวอ้อย นาสงวน, 
นางจันดา ดลรัตน์, นายสมจิตร คุณ
นะ และ ร้านซีลลอส อาร์ต ดีไซน์

นางวาสนา เรไร, นางประภา สัตยกุล, 
นางประพิณ พุ่มพวย, นางเนาวรัตน์ สุ
ขันนะเวช, นางสาวอ้อย นาสงวน, นาง
จันดา ดลรัตน์, นายสมจิตร คุณนะ 
และ ร้านซีลลอส อาร์ต ดีไซน์

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020124 12/2/2019

169 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020128 13/2/2019

170 ขออนุมัติจ้างออกแบบอาคารโรงงานต้นแบบเพ่ือการ
ผลิต ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ : เพ่ืองานระดับอุตสาหกรรม

370,000.00 382,500.00 จ้างออกแบบ
หรือควบคุมงาน
ก่อสร้างโดยวิธี
ประกาศเชิญ
ชวนท่ัวไป

บริษัท จีโอเดสิค ดีไซน์ จ ากัด บริษัท จีโอเดสิค ดีไซน์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062020006 14/2/2019

171 ขออนุมัติซ้ือ 3,303.00 3,303.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุดประหยัด 20 บาท, สดใส 
ก๊อปป้ี, บริษัท บัณฑิตสเตชันเนอร่ี 
จ ากัด

ร้านสุดประหยัด 20 บาท, สดใส ก๊อปป้ี
, บริษัท บัณฑิตสเตชันเนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020139 14/2/2019

172 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 3,852.00 3,852.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020148 15/2/2019

173 วัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 2,289.80 2,289.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020143 15/2/2019

หนา้ 14



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

174 วัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ 9,030.80 9,030.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020150 15/2/2019

175 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 10,689.30 10,689.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จ ากัด บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020153 15/2/2019

176 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ 2 รายการ 64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟเบอร์ ริส จ ากัด บริษัท ไฟเบอร์ ริส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062020007 15/2/2019

177 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020151 15/2/2019

178 หมึกเคร่ืองพิมพ์ 2,600.00 2,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020152 15/2/2019

179 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 1,594.30 1,594.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020147 15/2/2019

180 ขออนุมัติซ้ือ- วัสดุอ่ืนๆ จ านวน 30 รายการ 9,911.00 9,911.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 
ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน, ร้านคลังยา
ชลบุรี,ร้านพนาวัน, บ.ฮะเส็ง
ฮวดสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, ร้านเจียบ
ฮวด,ร้านธีรเดช, ร้านธรรมเชษฐ์เภสัช
, ร้านจันทาไม้พันธ์, ร้านสาวไม้สวย, 
ร้านหล่อ ทองระอา, ร้านสยาม
การเกษตร, ร้านรัตนา พุทธอังกูร, 
ร้านนายสมบบุญ แซ่ต๊ัน, ร้านคุณธน
นัฏฐ์ จันทราพุทธิวงษ์ และร้านไพร
เวชค้าวัสดุ

ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ร้าน
น้ าด่ืมบ้านและสวน, ร้านคลังยาชลบุรี,
ร้านพนาวัน, บ.ฮะเส็งฮวดสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด, ร้านเจียบฮวด,ร้านธีรเดช, ร้าน
ธรรมเชษฐ์เภสัช, ร้านจันทาไม้พันธ์, 
ร้านสาวไม้สวย, ร้านหล่อ ทองระอา, 
ร้านสยามการเกษตร, ร้านรัตนา พุทธ
อังกูร, ร้านนายสมบบุญ แซ่ต๊ัน, ร้าน
คุณธนนัฏฐ์ จันทราพุทธิวงษ์ และร้าน
ไพรเวชค้าวัสดุ

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020170 21/2/2019

181 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 9,440.00 9,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020174 21/2/2019

หนา้ 15



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

182 ขออนุมัติซ้ือ-วัสดุอ่ืนๆ จ านวน 38 รายการ 5,675.00 5,675.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, ร้าน
น้ าด่ืมบ้านและสวน, ร้านเจียบฮวด, 
ร้านจันทาไม้พันธ์ุ, ร้านสยาม
การเกษตร, ร้านพนาวัน และบริษัท 
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา, ร้าน
น้ าด่ืมบ้านและสวน, ร้านเจียบฮวด, 
ร้านจันทาไม้พันธ์ุ, ร้านสยามการเกษตร
, ร้านพนาวัน และบริษัท บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020171 21/2/2019

183 ขออนุมัติซ้ือ-วัสดุอ่ืนๆ จ านวน 20 รายการ 9,948.00 9,948.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเทิดเทิง เคร่ืองครัว, ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา, ร้านคุณกิตติ
สัณห์ เพียรพิทักษ์, ร้านน้ าด่ืมบ้าน
และสวน, ร้านพนาวัน, ร้านบอล 
อะควอเร่ียม จตุจักรชลบุรี, ร้านหล่อ
 ทองระอา และบริษัท บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด

ร้านเทิดเทิง เคร่ืองครัว, ร้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยบูรพา, ร้านคุณกิตติสัณห์ 
เพียรพิทักษ์, ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน, 
ร้านพนาวัน, ร้านบอล อะควอเร่ียม 
จตุจักรชลบุรี, ร้านหล่อ ทองระอา 
และบริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020172 21/2/2019

184 ขอซ้ือวัสดุ 23 รายการ 9,600.94 9,600.94 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020177 21/2/2019

185 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 4 รายการ 105,817.65 105,817.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062020008 22/2/2019

186 วัสดุอ่ืน 8,560.00 8,560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020199 25/2/2019

187 วัสดิุอ่ืนๆ 2,065.00 2,065.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020198 25/2/2019

188 ขอนุมัติจ้างซักผ้าเช็ดมือ (ส าหรับการเรียนปฏิบัติการ) 806.00 806.00 เฉพาะเจาะจง นางนวพร พงษ์ไพโรจน์ นางนวพร พงษ์ไพโรจน์ ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020183 25/2/2019

189 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรเมซ่ี ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ไพรเมซ่ี ซัพพลาย จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020200 25/2/2019

190 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 40,874.00 40,874.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020185 25/2/2019

191 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 3 รายการ 1,410.00 1,410.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช / ร้านลายไผ่ / น้ าด่ืม
บ้านและสวน

ร้านธีรเดช / ร้านลายไผ่ / น้ าด่ืมบ้าน
และสวน

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020184 25/2/2019

192 วัสดุอ่ืนๆ 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020203 25/2/2019

หนา้ 16



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

193 วัสดุอ่ืนๆ 6,163.20 6,163.20 เฉพาะเจาะจง บ.สหชัยบ้านสวน (1999) จ ากัด บ.สหชัยบ้านสวน (1999) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020197 25/2/2019

194 วัสดุอ่ืนๆ 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020202 25/2/2019

195 วัสดุอ่ืน 16,692.00 16,692.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020205 26/2/2019

196 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 9 รายการ 3,630.00 3,630.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช/ คุณนิติพงศ์ อยู่คง/ ร้าน
ธีรเดช/ ร้านอะตอมพลาสติก/ศ.
ประภัสสร/ บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด

ร้านธีรเดช/ คุณนิติพงศ์ อยู่คง/ ร้าน
ธีรเดช/ ร้านอะตอมพลาสติก/ศ.
ประภัสสร/ บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020210 26/2/2019

197 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 2 รายการ 3,542.77 3,542.77 เฉพาะเจาะจง บริษัท รัชมอร์ พรีซิช่ัน จ ากัด บริษัท รัชมอร์ พรีซิช่ัน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020208 26/2/2019

198 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 2 รายการ 9,050.00 9,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020207 26/2/2019

199 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 5 รายการ 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร ร้านท้ายตลาดการเกษตร ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020209 26/2/2019

200 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 7 รายการ 20,715.20 20,715.20 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ อุปกรณ์
เคมี

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020206 26/2/2019

201 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา-เคร่ืองท าแห้งสูญญากาศ 9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด

บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020218 27/2/2019

202 วัสดุอ่ืนๆ-YSI 5908 Cap Membrane Kit 1.25Mil PE 3,980.40 3,980.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020222 27/2/2019

203 วัสดุอ่ืนๆ-กระดานไวท์บอร์ด 8,260.00 8,260.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020223 27/2/2019

204 วัสดุอ่ืนๆ 19,688.00 19,688.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์เท
รด

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020216 27/2/2019

205 วัสดุอ่ืนๆ-ANTISEPTIC 95%, COM 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020221 27/2/2019

206 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 3 รายการ 6,535.00 6,535.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน AQ Coppy/ นายธารทอง 
โรจน์ศิริกุลชัย/ ร้านบางแสนการพิมพ์

ร้าน AQ Coppy/ นายธารทอง โรจน์ศิ
ริกุลชัย/ ร้านบางแสนการพิมพ์

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020215 27/2/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

207 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 2 รายการ 16,734.80 16,734.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020220 27/2/2019

208 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 21 รายการ 42,627.73 42,627.73 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ อุปกรณ์
เคมี

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020219 27/2/2019

209 ปรับปรุ่งรางระบายน้ า 83,200.00 83,200.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062020009 27/2/2019

210 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ - จ านวน 25 รายการ 54,901.70 54,901.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020236 28/2/2019

211 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ- จ านวน 5 รายการ 14,375.00 14,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020238 28/2/2019

212 วัสดุอ่ืนๆ - ล าโพงแบบกระเป๋าห้ิว 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020230 28/2/2019

213 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062030004 4/3/2019

214 ซ่อมไม้กันรถ 27,071.00 27,071.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีส ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062020011 28/2/2019

215 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือ 44,405.00 44,405.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PO0600062030003 4/3/2019

216 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา-เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Dell 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020233 28/2/2019

217 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ- จ านวน 24 รายการ 66,949.17 66,949.17 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซายน์ติฟิค  เคมี
คอล  ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซายน์ติฟิค  เคมีคอล
  ซัพพลาย

ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020237 28/2/2019

218 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 7 รายการ 6,680.00 6,680.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล ราคาอยู่ในงบประมาณและ
ตรงตามความต้องการ

PR0600062020231 28/2/2019

219 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์

28,408.50 28,408.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จ ากัด บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062020003 1/2/2019

220 ขอจัดซ้ือน้ ามันประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2562 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจากกรี
นเนท จ ากด

หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจากกรีนเนท
 จ ากด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062020006 1/2/2019

221 ขอจ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาดห้องพัก 228 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062020004 1/2/2019

หนา้ 18



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

222 ขอจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศโครงการศึกษาดูงาน
ตลาดน้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามและศูนย์ศิลปชีพ
บางไทร จังหวัดอยุธยา

7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062020001 1/2/2019

223 ขอจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ในการจัดท า
โครงการนิทรรศการศิลปะและการออกแบบนานาชาติ

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062020030 8/2/2019

224 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดนิทรรศการศิลปะและการ
ออกแบบนานาชาติ 2019 The Korea Association of
 Art & Design Exhibition

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางกรกมล เสริมศรี,บริษัทบัณฑิตส
เตช่ันเนอรี จ ากัด,กลุ่มประติมากรรม
จากแก้ว

นางกรกมล เสริมศรี,บริษัทบัณฑิตส
เตช่ันเนอรี จ ากัด,กลุ่มประติมากรรม
จากแก้ว

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062020029 8/2/2019

225 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท างานในคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ 1,040.04 บาท สาขาออกแบบ 354 บาท

1,394.04 1,394.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062020027 8/2/2019

226 ขอจัดซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์

1,781.98 1,781.98 เฉพาะเจาะจง บริษัทอินฟินิท คราฟท์ จ ากัด บริษัทอินฟินิท คราฟท์ จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062020054 18/2/2019

227 ขอจัดจ้างซ่อมตู้เย็น 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิสเตอร์ไบร์แอร์เซอร์วิส ร้านมิสเตอร์ไบร์แอร์เซอร์วิส เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062020055 18/2/2019

228 ขอจ้างเหมาบริการรถสองแถว พานิสิตไปฝึกปฎิบัติวาด
เส้น สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายมร  ชาวเหนือ นายมร  ชาวเหนือ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062020052 18/2/2019

229 ขอจัดซ้ือแก๊ส  เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์

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

PR0800062020053 18/2/2019

230 ขอจ้างเหมาบริการรถหกล้อขนผลงานศิลปะ ในการ
จัดท าโครงการนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 64 
และนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาวร์ 
คร้ังท่ี 34

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง นายแสงอาทิตย์  เงินทรัพย์ นายแสงอาทิตย์  เงินทรัพย์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062020056 22/2/2019

231 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
เซรามิกส์

2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซอร์นิค อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด บ.เซอร์นิค อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062020069 22/2/2019

232 ขอจัดซ้ือวัสดุ เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน ใน
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

299.60 299.60 เฉพาะเจาะจง บ.ราชวงศ์รุ่งเรือง จ ากัด บ.ราชวงศ์รุ่งเรือง จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062020067 22/2/2019

233 ขอจ้างซ่อมเตาเผา สาขาเซรามิกส์ 8,800.00 8,800.00 เฉพาะเจาะจง นายพิทยา  ศรีจ าลอง นายพิทยา  ศรีจ าลอง เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062020057 22/2/2019

หนา้ 19



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

234 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือซ่อมโช๊คฝาท้ายรถตู้ปรับอากาศ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

2,140.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูรพายนต์ จ ากัด บริษัท บูรพายนต์ จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062020068 22/2/2019

235 ขอจัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาดห้องรับรอง 228 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062020058 22/2/2019

236 ขอจัดซ้ือหมึกพิมพ์เพ่ือใช้ในการจัดทง าานในส านักงาน
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.ดี ริช จ ากัด บริษัท เอส.เค.ดี ริช จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ใน
วงเงินท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062020070 22/2/2019

237 ขอเสนอจ้างจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ ส่ง สทศ. เม่ือเสร็จส้ินโครงการตัวแทน สทศ.
ประจ าสนามสอบ O-NET ช้ัน ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา
 2561 ณ สนามสอบ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง

1,066.00           1,066.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาศิริ แซ่หย่ง นางสาวประภาศิริ แซ่หย่ง มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062020001 1/2/2562

238 ขอเสนอซ้ือกระเป๋าใส่เอกสาร ส าหรับมอบให้ผู้เข้าร่วม
อบรมโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการ
เสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพ่ืออนาคตของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน รุ่นท่ี 1-2

42,000.00           4,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์สเต็บ จ ากัด บริษัท แกรนด์สเต็บ จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062020010 6/2/2562

239 ขอเสนอซ้ือกระดาษเช็ดมือชนิดแผ่น และกระดาษ
เช็ดหน้า กระดาษเช็ดมือใช้ในห้องน้ าอาจารย์ และ
กระดาษเช็ดหน้า ใช้ในงานประชุม ของ สนง.คณบดี 
คณะศึกษาศาสตร์

5,831.50           5,831.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์
เทรด

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.เอส.ซี. อินเตอร์เท
รด

สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062020014 6/2/2562

240 ขอเสนอซ้ือไม้กวาดแข็ง ส าหรับใช้ท าความสะอาดสวน 
และบวิเวณรอบตึกของคณะศึกษาศาสตร์

480.00             480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเฮ้งย่งไถ่ ร้านเฮ้งย่งไถ่ สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062020009 6/2/2562

241 ขอเสนอซ้ือหนังสือประกอบการอบรม จิต 5 ป้ันยอด
มนุษย์ เพ่ือมอบให้ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนรู้โดยการเสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพ่ือ
อนาคตของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน รุ่น
ท่ี 1-2

47,250.00         47,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062020012 6/2/2562

หนา้ 20



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

242 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ ใช้พิมพ์เอกสาร
ประกอบการสอนของอาจารย์ และเอกสาราชการต่าง ๆ
 ของภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

16,100.00         16,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062020018 7/2/2562

243 ขอเสนอจ้างท า ป้าย x-stand ส าหรับใช้ในโครงการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการเสริมสร้างจิต 5 
ลักษณะเพ่ืออนาคตของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน รุ่นท่ี 1-2

1,712.00           1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062020021 8/2/2562

244 ขอเสนอซ้ือน้ าด่ืม เพ่ือให้บริการแก่อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 
และนิสิต ของภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

140.00             140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062020023 8/2/2562

245 ขอเสนอจ้างท าเกียรติบัตร ส าหรับมอบให้ผู้เข้าร่วมอบรม
ในโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการ
เสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพ่ืออนาคตของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รุ่นท่ี 1-2

4,044.60           4,044.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062020022 8/2/2562

246 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองยนต์ระบบแอร์รถบัสปรับอากาศ 
40-0770 ชลบุรี เน่ืองจากแอร์ไม่เย็น เคร่ืองยนต์ท่ีท า
หน้าท่ีเดินระบบปรับอากาศเกิดการช ารุดเน่ืองจากอายุ
การใช้งานท่ีมาก จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ

43,720.20         43,720.20 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด 
ประเทศไทย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  เวิลด์เทรด ประเทศ
ไทย

มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062020035 14/2/2562

247 ขอเสนอซ้ือวัสดุ ส าหรับใช้ในโครงการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ โดยการเสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพ่ือ
อนาคตของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน รุ่น
ท่ี 1-2

3,440.01           3,440.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062020032 14/2/2562

248 ขอเสนอจ้างท าป้ายไวนิล เพ่ือใช้ในกิจกรรมแนะน า
การศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการเปิดรับ
สมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

1,412.40           1,412.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062020036 14/2/2562

หนา้ 21



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

249 ขอเสนอซ้ือหลอดไฟ เพ่ือซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าแสง
สว่างในห้องเรียน ส านักงานและห้องประชุมภายในคณะ
ศึกษาศาสตร์ เน่ืองจากของเดิมหมด

7,000.00           7,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประโยชน์การไฟฟ้า ร้านประโยชน์การไฟฟ้า สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062020054 20/2/2562

250 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ เพ่ือใช้พิมพ์เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และเอกสารราชการต่างๆ 
ของภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์

3,200.00           3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062020060 22/2/2562

251 ขอเสนอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ เพ่ือใช้พิมพ์เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และเอกสารราชการต่างๆ 
ภายในห้องพักอาจารย์ประจ าภาควิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

6,000.00           6,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062020061 22/2/2562

252 ขออนุมัติค่าเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ ส าหรับใช้จัด
อบรมโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการ
เสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพ่ืออนาคตของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน รุ่นท่ี 2 วันท่ี 21-23 มี.ค.62

90,200.00         90,200.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บริการดี ห้องสะอาด มีความ
ช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PO0900062020002 25/2/2562

253 ขออนุมัติค่าเช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ ส าหรับใช้จัด
อบรมโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการ
เสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพ่ืออนาคตของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน รุ่นท่ี 1 วันท่ี 7-9 มี.ค.62

90,200.00         90,200.00 เฉพาะเจาะจง โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บริการดี ห้องสะอาด มีความ
ช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PO0900062020001 25/2/2562

254 ขอเสนอซ้ือตรายางวันท่ี เลขไทย ส าหรับใช้ประทับตรา
เอกสารราชการต่าง ๆ ภายในส านักงานคณบดี คณะ
ศึกษาศาสตร์

385.20             385.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด บริษัท เก็ทกู๊ดครีเอช่ัน จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062020081 27/2/2562

255 ขอเสนอซ้ือน้ าด่ืม เพ่ือให้บริการอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และ
นิสิต ของงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

210.00             210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน สินค้ามีคุณภาพ  ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062020082 27/2/2562

256 ขอเสนอค่าถ่ายเอกสาร ส าหรับให้ผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยการ
เสริมสร้างจิต 5 ลักษณะเพ่ืออนาคตของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน รุ่นท่ี 1-2

3,553.20           3,553.20 เฉพาะเจาะจง นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์ นายกิตติสัณห์ เพียรพิทักษ์ มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062020080 27/2/2562

หนา้ 22



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

257 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองตัดหญ้าของคณะศึกษาศาสตร์ 
เน่ืองจากเคร่ืองตัดหญ้าไม่ติด ไม่สามารถใช้งานได้ 
จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งานตามปกติ (เลขครุภัณฑ์ 
3750-002-002-1/50)

580.00             580.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่แกละหาดวอน ร้านอู่แกละหาดวอน มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062020083 27/2/2562

258 ขอเสนอจ้างติดฟิล์มกรองแสง รถบัสปรับอากาศ 
40-0770 ชลบุรี เน่ืองจากของเก่าเส่ือมสภาพ ท าให้ไม่
สามารถลดความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ จ าเป็นต้องติด
ฟิล์มกรองแสงให้ใช้งานได้ตามปกติ (เลข 
5203001010036)

34,240.00         34,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านบึงกระจกรถยนต์ (ใหญ่การ
ช่าง)

ร้านบ้านบึงกระจกรถยนต์ (ใหญ่การ
ช่าง)

มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062020087 27/2/2562

259 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องช่างเทคนิค คณะ
ศึกษาศาสตร์ เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศไม่มีความเย็น 
จ าเป็นต้องซ่อมให้ใช้งานได้ตามปกติ (เลขครุภัณฑ์ 
5101014010033)

1,048.60           1,048.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความช านาญในด้านน้ี ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062020090 28/2/2562

260 จ้างปรับปรุงห้องน้ าหญิงช้ัน3กองคลังและทรัพย์สิน 258,000.00 258,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 ราคา PO0206062020003 5/2/2562

261 ซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขค 5391 ชลบุรี เน่ืองจากเช็ค
ระยะ 260,000 กม.

6,635.07 6,635.07 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด ราคา PR0206062020047 6/2/2562

262 ขอซ่อมรถสวัสดิการ ๖ โดยเปล่ียนกระจกบานเล่ือนข้าง
คนขับ รถสวัสดิการ ๗ เน่ืองจากไดร์สตาร์ทและ
แบตเตอร่ีเส่ือมสภาพ และรถยนต์ทะเบียน 40-0497 
โดยเช็คระบบไฟ และวาล์วลมประตู

25,853.34 25,853.34 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ จ ากัด ราคา PO0206062020009 16/2/2562

263 ขอซ้ือหลอดไฟLEDเพ่ือซ่อมระบบไฟในลิฟท์โดยสาร 
ส านักงานอธิการบดี

660.00 660.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PR0206062020081 9/2/2562

264 ขอซ่อมรถสวัสดิการ ๑๘ เน่ืองจากล้อหลังร่ัวเพราะ
เหยียบตะปู

428.00 428.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206062020083 9/2/2562

265 ขอซ้ือชุดโคมไฟฝังเพดาน ดาวน์ไลท์6น้ิว เพ่ือติดต้ังท่ี
ห้อง๙๑๙ ช้ัน๙ ส านักงานอธิการบดี

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PR0206062020082 9/2/2562

266 ขอซ่อมเคร่ืองสูบน้ า โรงสูบน้ า3 (หลังบ้านพักอาจารย์) 31,291.00 31,291.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PO0206062020008 15/2/2562

267 ขอซ่อมเคร่ืองกรองน้ าของกองอาคารสถานท่ี 5,310.00 5,310.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล นางสาวภารดี  ศิริมาสกุล ราคา PR0206062020089 11/2/2562
หนา้ 23



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

268 ขอซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 กร 1480 ชลบุรี เน่ืองจากโซ่
ขาด สเตอร์หน้า-หลังช ารุด

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท อาคมเจริญยนต์ จ ากัด บริษัท อาคมเจริญยนต์ จ ากัด

ราคา PR0206062020098 12/2/2562

269 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ 1 กร 1480 ชลบุรี เน่ืองจาก
ยางแตกจึงต้องเปล่ียนยางนอกและยางใน

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง นายสมกิจ  คลังสมบัติ นายสมกิจ  คลังสมบัติ ราคา PR0206062020097 12/2/2562

270 ขอจ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศประจ าปี ณ
 อาคารหอประชุมธ ารง บัวศรี

32,956.00 32,956.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส 
จ ากัด

ราคา PO0206062020011 20/2/2562

271 ขอซ้ือยางมะตอยส าเร็จรูป ส าหรับซ่อมแซมถนนท่ีช ารุด
บริเวณต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062020207 18/2/2562

272 จ้างซ่อมป๊ัมน้ า ตู้คอนโทรล อาคารหอศิลป์ฯ 25,530.00 25,530.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PO0206062020010 19/2/2562

273 ขอซ่อมลิฟท์โดยสาร อาคารหอประชุมธ ารง บัวศรี เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในงานพระราชทานปริญญาบัตร

88,114.50 88,114.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

ราคา PO0206062020013 25/2/2562

274 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมห้องน้ า ช้ัน๑ ส านักงาน
อธิการบดี

1,861.80 1,861.80 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062020233 21/2/2562

275 ซ่อมแซมรถสวัสดิการ ๑๗ เน่ืองจากแบตเตอร่ี
เส่ือมสภาพ๒ลูก

7,235.00 7,235.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ ราคา PR0206062020232 21/2/2562

276 ขอเปล่ียนยางรถยนต์ ของรถสวัสดิการ๑๖ เน่ืองจาก
เส่ือมสภาพจากการใช้งาน

10,914.00 10,914.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206062020231 21/2/2562

277 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขล-๖๘๗ ชลบุรี เน่ืองจาก
ระบบปรับอากาศความเย็นลดลง

2,953.20 2,953.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PR0206062020228 21/2/2562

278 ขอซ่อมรถจักรยานยนต์ 1กร1479 ชลบุรีและ1กร1480 
ชลบุรี

2,880.03 2,880.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคมเจริญยนต์ จ ากัด บริษัท อาคมเจริญยนต์ จ ากัด ราคา PR0206062020263 25/2/2562

279 ขอล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศประจ าปี 
อาคารชุดพักอาศัย ดร.เสนาะฯ ช้ัน๑๔ อาคารเรือนพัก
รับรองA-B บ้านพักอธิการบดี และส านักงานเรือนพัก
รับรอง

38,627.00 38,627.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส
 จ ากัด

บริษัท พีเอส ข้าวหลาม แอร์ เซอร์วิส 
จ ากัด

ราคา PO0206062030001 5/3/2562

280 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

21,200.00 21,200.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย ศรีสวัสด์ิ ราคา PR0206062020029 5/2/2019

หนา้ 24



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

281 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าพิมพ์
ใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) ภาษาไทย

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิวัฒนา การพิมพ์ แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท วิวัฒนา การพิมพ์ แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

ราคา PO0206062020005 8/2/2019

282 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

18,400.00 18,400.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย ศรีสวัสด์ิ ราคา PR0206062020033 5/2/2019

283 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

21,200.00 21,200.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์ วงค์แก้ว นายภานุวัฒน์ วงค์แก้ว ราคา PR0206062020032 5/2/2019

284 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

18,400.00 18,400.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์ วงค์แก้ว นายภานุวัฒน์ วงค์แก้ว ราคา PR0206062020045 6/2/2019

285 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

45,500.00 45,500.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ สองขุนทด นางกุหลาบ สองขุนทด ราคา PR0206062020048 6/2/2019

286 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย ศรีสวัสด์ิ ราคา PR0206062020049 6/2/2019

287 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

5,300.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุวัฒน์ วงค์แก้ว นายภานุวัฒน์ วงค์แก้ว ราคา PR0206062020050 6/2/2019

288 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

40,900.00 40,900.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ สองขุนทด นางกุหลาบ สองขุนทด ราคา PR0206062020071 8/2/2019

289 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

17,100.00 17,100.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ สองขุนทด นางกุหลาบ สองขุนทด ราคา PR0206062020074 8/2/2019

290 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่าย
เอกสาร

7,800.50 7,800.50 เฉพาะเจาะจง นายพลากร  บุญชู นายพลากร  บุญชู ราคา PR0206062020169 15/2/2019

291 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

86,100.00 86,100.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ ราคา PR0206062020210 19/2/2019

292 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

44,700.00 44,700.00 เฉพาะเจาะจง นายเสวก  สุระประเสริฐ นายเสวก  สุระประเสริฐ ราคา PR0206062020211 19/2/2019

293 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 19,297.00 19,297.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ ร้าน บ้านจิปาถะ ราคา PR0206062020215 20/2/2019

294 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่าย
เอกสาร

13,359.00 13,359.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร  บุญชู นายพลากร  บุญชู ราคา PR0206062020279 27/2/2019

295 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึก
เคร่ืองพิมพ์

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062020281 27/2/2019

หนา้ 25



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

296 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่าย
เอกสารพร้อมเข้าเล่มฯ

4,125.00           4,125.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ราคา PR0206062020086 10/2/2019

297 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างผลืตส่ือ Info Graphic จ านวน 3 
เร่ือง

90,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ ราคา PR0206062020001 1/2/2562

298 ขออนุมัติเบิกเงินค่าสอบเทียบเคร่ืองวัดแรงบีบมือแบบ
เข็ม

3,745.00 3,745.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ์ เมทโทรโลยี จ ากัด บ.แอดวานซ์ เมทโทรโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020006 1/2/2019

299 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถ วันท่ี 8 ก.พ 2562 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง จ.พ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา จ.พ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020011 1/2/2019

300 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถนิเทศงานนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ในพ้ืนท่ี จ.ระยอง

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช  ศึกพ่าย นายมาโนช  ศึกพ่าย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020005 1/2/2019

301 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ ามันเคร่ือง,กรองน้ ามันเคร่ือง,กรอง
โซล่า,หัวเช้ือ รถตู้ นง-4230

2,020.00 2,020.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างโจ อู่ช่างโจ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020003 1/2/2019

302 ขออนุมัติเบิกเงินค่าน้ ายาเมาท์แผ่นสไลด์ ภาควิชา
พ้ืนฐานสาธารณสุข

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บ.แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020004 1/2/2019

303 ขออนุมัติเบิกเงินค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ เดือน 
ก.พ - มี.ค 2562

24,610.00 24,610.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินเตอร์ โฮม เซอร์วิส หจก. อินเตอร์ โฮม เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020002 1/2/2019

304 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
และเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ในทศวรรษท่ี 21

6,080.00 6,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้ายวายทีเค เซ็นเตอร์,เจ๊ียบ เพลิน
พรรณ,ร้านไถ่เส็ง,ปิยนุช บุญชู,บ.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด,SP PRINT

ร้ายวายทีเค เซ็นเตอร์,เจ๊ียบ เพลิน
พรรณ,ร้านไถ่เส็ง,ปิยนุช บุญชู,บ.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด,SP PRINT

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020009 1/2/2019

305 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชา 73230359,73230459
 ภาควิชาสุขศึกษา

21,770.22 21,770.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด บริษัท ดีฟาร์มาซี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020008 1/2/2019

306 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ 
เดือน ก.พ 2562

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020001 1/2/2019

307 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าเคร่ืองแต่งกาย โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ใน
ทศวรรษท่ี 21

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแก้วทับทิม by Sanctuary ร้านแก้วทับทิม by Sanctuary เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020010 1/2/2019

หนา้ 26



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

308 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการก้าวย่างอย่างสดใส ใส่
ใจสุขภาพวัยรุ่น

3,573.00 3,573.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020015 4/2/2019

309 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการก้าวย่างอย่างสดใส ใส่
ใจสุขภาพวัยรุ่น

3,992.00 3,992.00 เฉพาะเจาะจง สอาดพานิช,ร้านยาบริบาลเภสัช,ร้าน
888 รวงข้าวพานิช,ร้านน้ าปลาพิชัย 
หนองมน,ธนาดล,ดอกไม้หยก,ธัญญา
 ยอดดี,ร้านเคมีและบรรจุภัณฑ์
หนองมน,ร้าจานชามบางแสน,บ.
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

สอาดพานิช,ร้านยาบริบาลเภสัช,ร้าน
888 รวงข้าวพานิช,ร้านน้ าปลาพิชัย 
หนองมน,ธนาดล,ดอกไม้หยก,ธัญญา 
ยอดดี,ร้านเคมีและบรรจุภัณฑ์หนองมน
,ร้าจานชามบางแสน,บ.บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020016 4/2/2019

310 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุโครงการก้าวย่างอย่างสดใส ใส่
ใจสุขภาพวัยรุ่น

4,935.00 4,935.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020014 4/2/2019

311 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและปร้ินเอกสารสี 
โครงการก้าวย่างอย่างสดใส ใส่ใจสุขภาพวัยรุ่น

2,060.00 2,060.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน SP PRINT ร้าน SP PRINT เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020013 4/2/2019

312 ขออนุมัติเบิกเงินค่าออกแบบและจัดท าป้ายโรลอัพ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020018 4/2/2019

313 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Kyocera 
FS-1016

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

PR1000062020017 4/2/2019

314 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปร้ินสีบอร์ดประชาสัมพันธ์หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020036 6/2/2019

315 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปากกาใช้ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020035 6/2/2019

316 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร 875.00 875.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020034 6/2/2019

317 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชาการเก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่างทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 1 และ 2

6,634.00 6,634.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.พี.เอ. เซฟต้ี เอเซีย จ ากัด บริษัท เอ็ม.พี.เอ. เซฟต้ี เอเซีย จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020033 6/2/2019

หนา้ 27



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

318 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ้ือสายฉีดช าระของห้องน้ า 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020032 6/2/2019

319 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถตู้เดินทางไป
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร รร.ปลวกแดงวิทยาคม

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020047 7/2/2019

320 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถตู้ไปประชาสัมพันธ์
หลักสูตร รร.สวนป่าเขาชะอาง อ.บ่อทอง

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020048 7/2/2019

321 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถตู้เดินทางไป
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรท่ี รร.นวมินทร์ราชูทิศ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด บริษัท ศรีราชาทัวร์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020046 7/2/2019

322 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Kyocera 
Fs-1028

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020062 11/2/2019

323 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเน้ือหา
รายวิชาอนามัยชุมชน 2

5,040.00 5,040.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร  บุญชู นายพลากร  บุญชู เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020063 11/2/2019

324 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม เอกสาร
ส าหรับการประชุมภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข คร้ังท่ี 
2/2562

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020064 11/2/2019

325 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพิมพ์และเข้าเล่มหลักสูตรปรับปรุง 
2559 และ 2560

3,330.00 3,330.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020075 12/2/2019

326 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโต๊ะ ขนาด 3 เมตร ห้องเรียน 506 53,500.00 53,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น ชิค จ ากัด บริษัท โมเดิร์น ชิค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020070 12/2/2019

327 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปรับปรุงระบบภาพและเสียง ของ
ห้องเรียน 117

13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020074 12/2/2019

328 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม รายวิชา 
730409 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ 2

3,116.00 3,116.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020072 12/2/2019

329 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองปรับอากาศและพัดลมดูด
อากาศ ห้องเรียน 506

53,286.00 53,286.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น ชิค จ ากัด บริษัท โมเดิร์น ชิค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020071 12/2/2019

330 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ห้องเรียน 
117,117A,117B

69,000.00 69,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020073 12/2/2019

หนา้ 28



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

331 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถ วันท่ี 14 ก.พ 
2562

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช  ศึกพ่าย นายมาโนช  ศึกพ่าย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020077 13/2/2019

332 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถ ในวันท่ี 15 ก.พ 
2562

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช  ศึกพ่าย นายมาโนช  ศึกพ่าย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020078 13/2/2019

333 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหลอดไฟ LEDและผ้าเทป 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.กิจไพศาล ไลท์ต้ิง จ ากัด บ.กิจไพศาล ไลท์ต้ิง จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020076 13/2/2019

334 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุของภาควิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 13,846.87 13,846.87 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ อุปกรณ์
เคมี

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020079 15/2/2019

335 ขออนุมัติเบิกเงินค่าชุดทดสอบดิน 1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020080 15/2/2019

336 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถ ในวันท่ี 25 ก.พ 2562 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020083 18/2/2019

337 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถ วันท่ี 21 ก.พ 2562 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา พ.จ.อ.สุรพล ดวงกุลสา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020082 18/2/2019

338 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Kyocera 
M2035

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

PR1000062020084 18/2/2019

339 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเก้าอ้ีและโต๊ะ ห้องเรีรยน 506 98,743.88 98,743.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.อาร์.พี. อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอฟ.อาร์.พี. อินดัสตร้ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020088 18/2/2019

340 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมประตูกระจกห้องเรียน,และ
ประตูตู้กระจก

5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020087 18/2/2019

341 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหนังสือใช้จัดการเรียนการสอน
รายวิชา 3230359 การบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

1,287.00 1,287.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020085 18/2/2019

342 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหนังสือการรักษาพยาบาลโรค
เบ้ืองต้น ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 3230359

315.00 315.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020089 20/2/2019

343 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าเอกสารส าหรับโครงการ
ถ่ายทอดความรู้จากพ่ีสู่น้อง

7,920.00 7,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020090 20/2/2019

หนา้ 29



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

344 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียน 409 26,108.00 26,108.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น ชิค จ ากัด บริษัท โมเดิร์น ชิค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020095 22/2/2019

345 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียน ช้ัน 4 22,748.20 22,748.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น ชิค จ ากัด บริษัท โมเดิร์น ชิค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1000062020094 22/2/2019

346 จัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 101 ถัง 3,535.00 3,535.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน           
ราคาท่ีเสนอ 3,535.00 บาท

ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน           ราคา
ท่ีเสนอ 3,535.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062020008 6/2/2019

347 ซ้ือของท่ีระลึก กระเข้าอาหารทะเล จ านวน 1 กระเช้า 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ราคาท่ีเสนอ 1,000.00 
บาท

ร้านมารดา ราคาท่ีเสนอ 1,000.00 บาท เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062020016 8/2/2019

348 จัดเช่าวงจรส่ือสารความเร็วสูงและบริการอินเทอร์เน็ต 
ท่ีความเร็ว Domestic 4 Gbps./International 1 
Gbps.ระยะเวลา 2 เดือน

438,700.00 438,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
 จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 438,700.00 
บาท

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 438,700.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062020001 14/2/2019

349 จัดซ้ือตลับหมึกโทนเนอร์ HP LaserJet Pro 200 color
 จ านวน 3 กล่อง

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด  ราคาท่ีเสนอ 9,600.00 บาท

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 9,600.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062020023 13/2/2019

350 จัดเช่าวงจรส่ือสารส ารองช่ัวคราวส าหรับวิทยาเขต
จันทบุรี ท่ีความเร็ว 300 Mbps ระยะเวลา 3 เดือน

388,410.00 388,410.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด
(มหาชน)  ราคาท่ีเสนอ 256,800.00
 บาท

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด
(มหาชน)                                 
ราคาท่ีเสนอ 256,800.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062020002 18/2/2019

351 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างจ านวน 1 รายการคือ ก็อกปัสสาวะ 
จ านวน 1 ชุด

620.00 620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ราคาท่ีเสนอ 620.00 บาท ร้านไถ่เส็ง ราคาท่ีเสนอ 620.00 บาท เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062020029 20/2/2019

352 จัดซ้ือตลับหมึกพิมพ์โทนเนอร์ OKI จ านวน 4 กล่อง 9,100.00 9,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 9,100.00 บาท

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 9,100.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062020030 21/2/2019

353 จัดซ้ือผงหมึกสีด า จ านวน 1 กล่อง 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  
ราคาท่ีเสนอ 2,889.00 บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  
ราคาท่ีเสนอ 2,889.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062020034 25/2/2019

354 จัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จ านวน 12.48 ลิตร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงค์ทรายทอง               
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

หจก. วงค์ทรายทอง               ราคาท่ี
เสนอ 400.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062020038 26/2/2019

355 วัสดุเช้ือเพลิงวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอล์ 95จ านวน 14 ลิตร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062020001 1/2/2019

356 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062020002 1/2/2019
357 จ้างเหมาบริการรถยนต์รถเก๋ง 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300062020009 5/2/2019

หนา้ 30



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

358 ซ้ือน้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาล้างจาน 2,650.00 2,650.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม็คโคร บ.สยามแม็คโคร เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062020030 12/2/2019
359 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 85 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062020031 12/2/2019
360 ซ้ือกระดาษเช็ดมือ กระดาษช าระ 11,074.50 11,074.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 

จ ากัด
บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062020033 13/2/2019

361 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A 4 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062020034 13/2/2019

362 จ้างเปล่ียนน้ ามันเคร่ืองรถยนต์เก๋งทะเบียน กว 2425 
ชลบุรี

1,551.50 1,551.50 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง มีความช านาญ PR1300062020038 15/2/2019

363 จ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ นายชูชาติ พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300062020043 15/2/2019
364 จ้างท าเล่มรายงาน 1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300062020054 25/2/2019
365 ซ้ือหมึกพิมพ์ 83 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062020065 27/2/2019
366 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 36 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062020062 27/2/2019
367 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด 1x0.7ม. 150.00 150.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300062020063 27/2/2019
368 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 79 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062020064 27/2/2019
369 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 83 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062020066 27/2/2019
370 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ปริมาณ จ านวน ๘ เล่ม
880.00             880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี

เสนอ 880 บาท
ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง 
880 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1500062020013 11/2/2562

371 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมบ ารุงและรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 15,450.00         15,450.00 เฉพาะเจาะจง นายชานนทร์ แสงเดือน/ราคาท่ีเสนอ
 15,450 บาท

นายชานนทร์ แสงเดือน/ราคาท่ีจ้าง 
15,450 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1500062020015 18/2/2562

372 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารต าราวิชาการเมืองและระบบ
ราชการ จ านวน ๑๐ เล่ม

1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี
เสนอ 1,500 บาท

ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง 
1,500 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1500062020016 18/2/2562

373 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถเดินเอกสารและหนังสือพิมพ์ 1,500.00 1,270.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานครและ
ร้านเกษากร

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานครและร้าน
เกษากร

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062020026 1/2/2019

374 ขออนุมัติซ้ือหมึกปร้ินเตอร์ 9,430.98 9,430.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062020010 5/2/2019

375 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถตู้คณะฯ 10,000.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสิน ปิโตรเลียม จ ากัด บริษัท ชลสิน ปิโตรเลียม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062020009 5/2/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

376 ค่าเช่ารถบัสเอกชน โครงการศึกษาดูงาน ท่ี บจก. ซูซูโย 
ดิสทริบิวช่ัน เซ็นต์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด วันท่ี 18 
ก.พ. 62

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์ นายลือชา สมวิทย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062020025 7/2/2019

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

PR1600062020045 13/2/2019

378 ค่าจ้างเหมารถบัส พานิสิตไปดูงานท่ี สถานีบรรจุและ
แยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง วันท่ี 22 มี.ค. 62 -อ.ฐิติมา

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์ นายลือชา สมวิทย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062020065 21/2/2019

379 ค่าจ้างเหมาบริการรถบัส โครงการดูงานสัมมนาทางโลจิ
สติกส์และการค้าระหว่างประเทศในเขตพ้ืนท่ีตะวันออก
 ท่ี ICD ลาดกระบัง วันท่ี 22 มี.ค. 62

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์ นายลือชา สมวิทย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1600062020078 28/2/2019

380 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 3,335.00 3,335.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700062020001 1/2/2019

381 ขออนุมัติเสนอซ้ือน้ าด่ืม 560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700062020003 2/2/2019

382 ขออนุมัติเสนอจ้างจัดท าเล่มวารสาร Journal of 
Global Business Review Volume 20 Issue 2 July -
 December 2018

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700062020015 6/2/2019

383 ขออนุมัติเสนอซ้ือกระดาษช าระส าหรับห้องน้ า 3,815.51 3,815.51 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์
 ซัพพลาย 2008

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย 2008

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700062020012 6/2/2019

384 ขออนุมัติเสนอซ้ือหนังสือเรียน 4,675.00 4,675.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700062020028 8/2/2019

385 ขออนุมัติเสนอซ้ือหนังสือเรียน 6,180.00 6,180.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700062020029 8/2/2019

หนา้ 32



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

386 ขออนุมัติเสนอหนังสือเรียน 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700062020027 8/2/2019

387 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 10,157.00 10,157.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700062020042 16/2/2019

388 ขออนุมัติเสนอจ้างท าพวงหรีดดอกไม้สด 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้ชญา Chaya flower ร้านดอกไม้ชญา Chaya flower เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700062020045 21/2/2019

389 ขออนุมัติเสนอซ้ือกระดาษช าระส าหรับห้องน้ า 6,867.72 6,867.72 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์
 ซัพพลาย 2008

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซัมเซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย 2008

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700062020056 26/2/2019

390 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 4,159.00 4,159.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR1700062020063 28/2/2019

391 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 2/2562 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/เสนอ
ราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062020001 1/2/2019

392 ขออนุมัติเช่าสถานท่ีและอุปกรณ์การออกก าลังกาย 
ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2561

12,980.00 12,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิมิลัน แมนช่ัน จ ากัด/เสนอ
ราคา 12,980 บาท

บริษัท สิมิลัน แมนช่ัน จ ากัด/เสนอ
ราคา 12,980 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800062020001 4/2/2019

393 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ คร้ังท่ี
 20)

15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์/เสนอราคา 
15,500 บาท

นายลือชา สมวิทย์/เสนอราคา 15,500
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800062020002 11/2/2019

394 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก(อาหารทะเลแห้ง)(กิจกรรมเปิด
โลกทัศน์การเป็นนักส่ือสารมวลชน)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุนรักษ์/เสนอราคา 1,000 บาท ร้านคุนรักษ์/เสนอราคา 1,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062020029 12/2/2019

395 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (กิจกรรมเปิดโลกทัศน์
การเป็นนักส่ือสารมวลชน)

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชิตวิเศษทัวร์/เสนอ
ราคา 12,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800062020003 12/2/2019

หนา้ 33



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

396 ขออนุมัติจัดซ้ือกระเช้าผลไม้เย่ียมไข้ (รศ.ดร.ประทุม 
ม่วงมี)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Kalaya FLORIST/เสนอราคา 
1,000 บาท

ร้าน Kalaya FLORIST/เสนอราคา 
1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062020035 13/2/2019

397 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก (โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
นอกช้ันเรียน เปิดโลกทัศน์ในวิชาชีพวิทยาศาสตร์การ
ออกก าลังกายและการกีฬา ปีการศึกษา 2561)

960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/
เสนอราคา 960 บาท

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/
เสนอราคา 960 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062020038 14/2/2019

398 ขออนุมัติค่าจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตนอกช้ันเรียน เปิดโลกทัศน์ในวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา ปีการศึกษา
 2561)

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชิตวิเศษทัวร์/
เสนอราคา 20,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชิตวิเศษทัวร์/เสนอ
ราคา 20,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO1800062020004 14/2/2019

399 ขออนุมัติซ้ือปุ๋ย ดิน และหญ้านวลน้อย 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไม้เมือง การ์เด้น/เสนอราคา 
1,700 บาท

ร้านไม้เมือง การ์เด้น/เสนอราคา 1,700
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062020069 27/2/2019

400 ขออนุมัติซ่อมคอมพิวเตอร์ (อ.ธรรมนันธิกา แจ้งสว่าง) 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 3,500 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 3,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062020067 27/2/2019

401 ขออนุมัติซ้ือกาวยางและสายช าระ 545.00 545.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/เสนอราคา 545 
บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/เสนอราคา 545 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062020070 27/2/2019

402 ขออนุมัติซ่อมคอมพิวเตอร์ (นักวิชาการศึกษา (พัฒนา
นิสิต))

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

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด/
เสนอราคา 2,675 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062020068 27/2/2019

403 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบกลางภาคปลาย ปี
การศึกษา 2561

2,302.20 2,302.20 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
2,302.20 บาท

ร้านบ้านคอมพิวเตอร์/เสนอราคา 
2,302.20 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR1800062020072 28/2/2019

404 ขออนุมัติซ้ือ Fast Green FCF จ านวน 1 ขวด เพ่ือใข้
สนับสนุนการเรียนการสอนและท าปัญหาพิเศษของนิสิต

4,012.50 4,012.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062020001 1/2/2019

หนา้ 34



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

405 ขออนุมัติจ้างท าความสะอาดห้องพักคณบดี (ห้อง 306) 
วันท่ี 10,17,24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ นางสาวนกน้อย เย็นสุวรรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062010051 1/2/2019

406 ขออนุมติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 21 รายการ เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนปฏิบัติการในรายวิชาการจัดการ
สุขภาพสัตว์น้ า และวิชาปัญหาพิเศษ

37,583.75 37,583.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062020010 5/2/2019

407 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศวันท่ี 6 
กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือรับ-ส่งวิทยากรรายวิชา834465 
การจัดการแสดงพันธ์ุสัตว์น้ าสาธารณะ (ดร.เสาวภา 
สวัสด์ิพีระ)

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

PR2100062020011 5/2/2019

408 ขออนุมัติซ้ืออาหารกุ้ง 5005 จ านวน 3 ลูก เพ่ือใช้ในการ
เล้ียงกุ้งทะเลของศูนย์วิจัยคณะเทคโนโลยีทางทะเล

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

PR2100062020016 6/2/2019

409 ขออนุมัติจ้างเหมาติดต้ังฝ้าเพดานโรงเรือนผลิตพ่อแม่
พันธ์ุกุ้งสมบูรณ์เพศ จ านวน 60 ตร.ม. เพ่ือใช้ส าหรับ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเรียนการสอนและงานวิจัย ณ 
ศูนย์วิจัยคณะเทคโนโลยีทางทะเล

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ์ นายวุฒิชัย ศรีคงรักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062020012 6/2/2019

410 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 13 
กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือรับ-ส่ง วิทยากรรายวิชา 834465 
การจัดการแสดงพันธ์ุสัตว์น้ าสาธารณะ(ดร.เสาวภา 
สวัสด์ิพีระ)

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

PR2100062020020 12/2/2019

411 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 13 
กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วมงาน ''เปิดใจ
รัก การเรียนรู้'' ปี 2562 และรับอาจารย์กลับจากเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ

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

PR2100062020021 12/2/2019

412 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 11 รายการ เพ่ือใช้
ในการรียนการสอนปฏิบัติการในรายวิชาโรคและพยาธิ
สัตว์น้ าและวิชาปัญหาพิเศษ

2,250.40 2,250.40 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็มที อินทรูเม้นท์จ ากัด,ร้าน
ทุกอย่าง ๒๐ บาท , นางวรรณี ผลมณี

บริษัทเอ็มที อินทรูเม้นท์จ ากัด,ร้านทุก
อย่าง ๒๐ บาท , นางวรรณี ผลมณี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062020022 13/2/2019

หนา้ 35



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

413 ขออนุมัติซ้ือกระดาษช าระและน้ ายาล้างจาน เพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอนปฏิบัติการในรายวิชาต่างๆของคณะ
เทคโนโลยีทางทะเล

1,542.00 1,542.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จ ากัด
(มหาชน)สาขาจันทบุรี

บริษัทบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จ ากัด
(มหาชน)สาขาจันทบุรี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062020023 13/2/2019

414 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 โครงการ เพ่ือใช้เป็น
ของท่ีระลึกขอบคุณ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตสระแก้วผู้เข้าร่วมโครงการชาวเล ชาวสวน 
ชาวไร่ ประจ าปีการศึกษา 2561

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นางโรจนา ปรีชาผล นางโรจนา ปรีชาผล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062020024 13/2/2019

415 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 10 รายการ เพ่ือใช้
สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

690.00 690.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณี ผลมณี นางวรรณี ผลมณี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062020029 14/2/2019

416 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 2 รายการ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนและท าปัญหาพิเศษของนิสิต
ในคณะเทคโนโลยีทางทะเล

9,940.30 9,940.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062020031 14/2/2019

417 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 19 
กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือรับ-ส่ง อาจารย์เข้าร่วมเจรจาและ
หารือ ความร่วมมือทางวิชาการในการด าเนินงานวิจัย
กับภาคเอกชน ส าหรับการท าวิจัย ฯลฯ

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

PR2100062020033 18/2/2019

418 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 4 รายการ เพ่ือใช้
สนับสนุนการเรียนการสอนและการท าปัญหาพิเศษของ
นิสิต

3,284.90 3,284.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062020032 18/2/2019

419 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองส ารองไฟท่ีใช้กับเคร่ือง GC 
เน่ืองจากเคร่ืองส ารองไฟท่ีใช้กับเคร่ือง GC (มบ.จบ.
560812701000001) อะไหล่เส่ือมสภาพ ไม่สามารถใช้
งานได้

33,384.00 33,384.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์เมติค จ ากัด บริษัท เพาเวอร์เมติค จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062020034 18/2/2019

420 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศวันท่ี 20 
กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือรับ-ส่ง วิทยากรรายวิชา 834465 
การจัดการสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ าสาธารณะ (ดร.วรเทพ
 มุธุวรรณ)

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

PR2100062020035 19/2/2019

หนา้ 36



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

421 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกณ์ จ านวน 14 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับปฏิบัติงานเก่ียวกับการเรียนการสอนและงานวิจัย
 ณ ศูนย์วิจัยคณะเทคโนโลยีทางทะเล

9,426.00 9,426.00 เฉพาะเจาะจง ร้านKKอุปกรณ์,ร้านสุรีย์ฟาร์ม,(ท่า
ใหม่)นางสาวลัดดาวัลย์ พรพานิช

ร้านKKอุปกรณ์,ร้านสุรีย์ฟาร์ม,(ท่า
ใหม่)นางสาวลัดดาวัลย์ พรพานิช

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062020039 22/2/2019

422 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 11 รายการ เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนปฏิบัติการในรายวิชาโรคและพยาธิ
สัตว์น้ า, การจัดการสุขภาพสัตว์น้ าข้ันสูง (ป.โท) และ
วิชาปัญหาพิเศษ

36,949.24 36,949.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด บริษัท เอ็มที อินสทรูเม้นท์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2100062020038 22/2/2019

423 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศวันท่ี 27 
กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือรับ-ส่งวิทยากรรายวิชา 834465 
การจัดการแสดงพันธ์ุสัตว์น้ าสาธารณะ (ดร.วรเทพ 
มธุวรรณ)

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

PR2100062020040 25/2/2019

424 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือใช้
ในการเรียนการสอนวิชาการปรับปรุงพันธ์ุพืชด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพ

1,123.50 1,123.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทไทยสเป่ียลแก๊ส จ ากัด บริษัทไทยสเป่ียลแก๊ส จ ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062020002 1/2/2019

425 ขออนุมัติจ้างปรับปรุงพ้ืนท่ีสาขาเทคโนโลยีการเกษตร 
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและงานทดลองวิจัยรายวิชา
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชิษณุพงศ์ ภิบาลพักตร์นิธี นายชิษณุพงศ์ ภิบาลพักตร์นิธี ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062010023 1/2/2019

426 ขออนุมัติจ้างนักแสดง จ านวน 1 โครงการ เพ่ือแสดงใน
โคงการแลกเปล่ียนภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย
ตงเหริน สาธารณรัฐประชาชนจีน

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมาลินี แทนบุญ,นางสาวประภา
พร ทองกล่ าแสง,นางสาวสุภัทรา 
ภิญโญรัตนโชติ

นางมาลินี แทนบุญ,นางสาวประภาพร
 ทองกล่ าแสง,นางสาวสุภัทรา ภิญโญ
รัตนโชติ

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062010049 1/2/2019

427 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 18 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนวิชาการปรับปรุงพันธ์ุพืชด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคการปรับปรุงพืช ปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา วิชาปัญหาพิเศษ

7,866.75 7,866.75 เฉพาะเจาะจง ร้านสวนมะนาวผู้พันจ.ระยอง,ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดทวีเจริญชูปเปอร์สโตร์,
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชุปเปอร์มาเก็ต
,บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม 
จ าดั ,ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น,ร้าน
พลาสติกบูรพา,ร้านตะวัน

ร้านสวนมะนาวผู้พันจ.ระยอง,ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดทวีเจริญชูปเปอร์สโตร์,
ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชุปเปอร์มาเก็ต,บริษัท
เอก-ชัย ดีสทริบิวช่ัน ซิสเทม จ าดั ,ร้าน
เซเว่น-อีเลฟเว่น,ร้านพลาสติกบูรพา,
ร้านตะวัน

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062020001 1/2/2019

หนา้ 37



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

428 ขอนุมัติซ้ือวัสดุ จ านวน 5 รายการ เพ่ือให้แสงสว่าง
ภายในทางเดินแปลงเกษตร

14,010.00 14,010.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิชาติ ตันชัย,ร้านพระยาตรัง 
ลนภดล การค้า,ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ซุ่งหลีพระยาตรัง

นายอภิชาติ ตันชัย,ร้านพระยาตรัง 
ลนภดล การค้า,ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซุ่ง
หลีพระยาตรัง

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062020008 4/2/2019

429 ขออนุมัติจ้างติดต้ังโปรแกรมใบขนส่งสินค้าจ านวน 3 
โปรแกรม เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนของนิสิต

3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทอี-คัสตอม เซอร์วิสจ ากัด บริษัทอี-คัสตอม เซอร์วิสจ ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062020027 13/2/2019

430 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันเบนซิน 95 จ านวน 15 ลิตร เพ่ือใช้
เดินเคร่ืองสับย่อยก่ิงไม้ใบไม้ (มบ.จบ.
610802801000001) และเคร่ือง ตัดหญ้าแบบสะพาย 
(มบ.จบ.600900301000004) เพ่ือน ามาท าปุ๋ยหมักและ
วัสดุในการปลูก

520.80 520.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคซี เอส จันทบุรี จ ากัด บริษัท เคซี เอส จันทบุรี จ ากัด ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062020028 13/2/2019

431 ขออนุมัติซ้ือสมุดท่ีระลึก เพ่ือมอบเป็นของท่ีระลึก
ส าหรับสถานประกอบการท่ีรับนิสิตรายวิชาสหกิจศึกษา
เข้าฝึกงาน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจ าเนียรหัตถกรรม ร้านจ าเนียรหัตถกรรม ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062020029 13/2/2019

432 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก โครงการ จ านวน 1 โครงการ 
เพ่ือมอบให้วิทยากรท่ีมาบรรยายในโครงการเสวนา
ส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนจังหวัดจันทบุรี

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062020032 18/2/2019

433 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 1 โครงการ เพ่ือมอบ
ให้กับวิทยากรในโครงการสัมมนาธุรกิจดิจิทัลและ
ประเด็นปัญหาด้าธุรกิจในอนาคต

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป,ไทยรุ่งเรือง
,ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

ร้านบุญเท่ียงผลไม้แปรรูป,ไทยรุ่งเรือง,
ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062020045 22/2/2019

434 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศวันท่ี 21 
มีนาคม พ.ศ.2562 เพ่ือรับ-ส่งวิทยากรในโครงการ ''
จริยธรรม'' ในมุมมองของคนรุ่นใหม่

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

PR2200062020044 22/2/2019

435 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 26 
กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือรับ-ส่ง วิทยากรในโครงการ
สัมมนาธุรกิจดิจิทัลและประเด็นปัญหาด้าธุรกิจในอนาคต

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

PR2200062020046 22/2/2019

หนา้ 38



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

436 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 26 
ก.พ. 2562 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์และนิสิตศึกษาดูงานโรค
ของมันส าปะหลัง

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

PR2200062020048 25/2/2019

437 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 26 
กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือรับ-ส่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ และทีมงานเดินทางเข้าร่วมลงนาม
บันทึกความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการตลาด ฯลฯ

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

PR2200062020049 25/2/2019

438 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศวันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ Kick off BUU 
to EdPEx

1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ ผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2200062020051 27/2/2019

439 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารแบบอาคารเพ่ือใช้นการย่ืนขอ
งบประมาณ

5,250.00 5,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเปเปอร์ซัพพลาย ร้านเปเปอร์ซัพพลาย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062010037 1/2/2019

440 ขออนุมัติปร้ินโฟโต้ลงบนโฟมบอร์ด ขนาด 54*33 ซม. 
จ านวน 20 บอร์ด เพ่ือใช้ในการจัดแสดงผลงานใน
กิจกรรมต่างๆ ของคณะอัญมณี

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ โรงพิมพ์จิรเมธ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062020017 13/2/2019

441 ขออนุมัติจ้างท าสูจิบัตร เพ่ือเป็นวัสดุประชาสัมพันธ์
โครงการเพ่ือใช้ประกอบโครงการแสดงศิลปนิพนธ์ของ
นิสิตสาขอออกแบบเคร่ืองประดับ คร้ังท่ี 2 (Buu 
JewelryThesis Exhibition 2st) ประจ าปีการศึกษา 
2562

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเดอะวัน พร้ินท์ต้ิง ร้านเดอะวัน พร้ินท์ต้ิง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062020018 13/2/2019

442 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารจ านวน 3,796 หน้า เพ่ือเป็น
เอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะอัญมณี

1,708.20 1,708.20 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062020022 18/2/2019

443 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอนปฏิบัติการในรายวิชางานรูปพรรณ
และการฝังอัญมณี

800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน K.k.อุปกรณ์ ร้าน K.k.อุปกรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062020021 18/2/2019

หนา้ 39



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

444 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 8 รายการ เพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอนปฏิบัติการในรายวิชาวัสดุศาสตร์
เบ้ืองต้นส าหรับการออกแบบเคร่ืองประดับ

4,679.00 4,679.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน K K อุปกรณ์ ร้าน K K อุปกรณ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062020020 18/2/2019

445 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 22 
กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือรับ-ส่งคณาจารย์เข้าร่วม
โครงการ''''ทัศนศึกษา Bangkok Gems and Jewelry 
Fair 2019''''

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

PR2300062020019 18/2/2019

446 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2562 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ Kick off BUU 
to EdPEx

1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2300062020025 27/2/2019

447 ขออนุมัติจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ จ านวน 1 งาน เพ่ือ
ปรับปรงุภูมิทัศน์ด้านข้างอาคารปฏิบัติการอัญมณีและ
เคร่ืองประดับ ให้สวยงาม

797,150.00 797,150.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท บังสูรย์ จ ากัด บริษัท บังสูรย์ จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO2300062020001 27/2/2019

448 ขออนุมัติซ้ือระบบภาพ เสียง และคอมพิวเตอร์ ต าบล
แสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จ านวน 1 ชุด

2,729,730.00 2,729,730.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง และเสนอ
ราคาต่ าสุด

PO2400062020001 1/2/2019

449 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน 4 วัน 
เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
สถาบันการศึกษา (10-13ก.พ.62)

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ ท้วมพงษ์ นายประกิจ ท้วมพงษ์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062020012 5/2/2019

450 ขออนุมัติค่าซ่อมแซม และบ ารุงรักษารถยนต์ (ซ่อมแอร์
รถตู้) เพ่ือซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ส าหรับใช้ใน
การปฏิบัติงานราชการของคณะฯ

6,030.00 6,030.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมคิดแอร์ ร้านสมคิดแอร์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062020015 6/2/2019

451 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ชุดเคร่ืองนอน 
เพ่ือใช้ส าหรับห้องพักรับรองของคณะฯ (106, 107 
อาคารมีชัย ฤชุพันธ์ 2)

410.00 410.00 เฉพาะเจาะจง ร้านลุงเภาซักอบรีด ร้านลุงเภาซักอบรีด มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062020017 6/2/2019

452 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน 1 
คัน 5 วัน เพ่ือใช้ในการเดินทางเข้าร่วมโครงการทัศน
ศึกษาเส้นทางอารยธรรมภาคเหนือ เพ่ือฝึกปฏิบัติการ
เป็นมัคคุเทศน์ฯ(11-15ก.พ.62)

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สกาเดียแอร์เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท สกาเดียแอร์เอ็กซ์เพรส จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062020018 6/2/2019

หนา้ 40



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

2,933.94 2,933.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062020016 6/2/2019

454 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน 1 
คัน เพ่ือใช้ในการเดินทางเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานใน
รายวิชา 66831259 ภาคปลายปีการศึกษา 2561 
(15ก.พ.62)

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ราตรี มีสุข ราตรี มีสุข มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062020021 7/2/2019

455 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน 1 
คัน เพ่ือใช้ในการเดินทางเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานใน
รายวิชา 66831259 ภาคปลายปีการศึกษา 2561 
(22ก.พ.62)

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ราตรี มีสุข ราตรี มีสุข มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062020022 7/2/2019

456 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ Start a Successful Business: 
Expert Advice to Take Your Startup From Idea 
to Empire จ านวน 9 เล่ม เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบ
ในการจัดการเรียนสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

5,278.50 5,278.50 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062020040 11/2/2019

457 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ New Products Management) 
จ านวน 7 เล่ม เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดการ
เรียนสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

5,593.00 5,593.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062020038 11/2/2019

458 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ Compensation (IE) จ านวน 11 
เล่ม เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบในการจัดการเรียนสอน
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

13,884.75 13,884.75 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400062020003 11/2/2019

459 ขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 
(แก้วพลาสติก, จานและแก้วกระดาษ) เพ่ือใช้ส าหรับ
ส านักงานคณบดี และส านักงานบัณฑิตศึกษาของคณะฯ

4,570.00 4,570.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต๊ิกเมืองใหม่ ร้านต๊ิกเมืองใหม่ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062020035 11/2/2019

460 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ The Labor Relations Process 
(ISE) จ านวน 13 เล่ม เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบในการ
จัดการเรียนสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

14,170.00 14,170.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400062020002 11/2/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

461 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน (ไส้ปากกา) เพ่ือใช้ในการลง
ลายมือช่ือของผู้บริหาร ส าหรับเอกสารราชการของคณะฯ

840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

บริษัท ตันติเจริญโภคทรัพย์ (ศึกษา
ภัณฑ์ชลบุรี) จ ากัด

มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062020036 11/2/2019

462 ขออนุมัติค่าตกแต่งสถานท่ี เวที และซุ้มนิทรรศการ เพ่ือ
ใช้ในการตกแต่งสถานท่ี เวที และซุ้มนิทรรศการของ
โครงการสัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศภายใต้
รูปแบบงาน IB Intern's Day แชร์กันแค่วันเดียว
(18ก.พ.62)

5,447.00 5,447.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062020041 12/2/2019

463 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 2 คัน 
เพ่ือใช้ในการเดินทางรับ-ส่งอาจารย์นิเทศงานนิสิต 
(สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์)(22ก.พ.62)

5,800.00 5,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062020054 15/2/2019

464 ขออนุมัติค่าวัสดุตกแต่งสถานท่ี จ านวน 12 รายการ 
ส าหรับใช้ในการตกแต่งสถานท่ีโครงการ HR Co-op 
Experience Sharing Day (14มี.ค.62)

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้า
ดี คิดราคาเหมาะสม

PR2400062020060 26/2/2019

465 ขออนุมัติค่าจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ ส าหรับใช้ในการ
จัดการสอบกลางภาค ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา 
2561

55,200.00 55,200.00 เฉพาะเจาะจง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง นายบรรชา  โคตรศรีเมือง มีอาชีพรับจ้างโดยตรง
ให้บริการดี คิดราคาเหมาะสม

PO2400062020004 26/2/2019

466 ขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันรถรับส่งเอกสาร เดือนกุมภาพันธ์ 
2562

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 
บาท

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700062020001 1/2/2019

467 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสาร 13,900.00 13,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY / 
เสนอราคา 13,900 บาท

ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY / เสนอ
ราคา 9,180 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700062020003 1/2/2019

468 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าในศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทยฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

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

นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอราคา 
4,978 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700062020002 1/2/2019

469 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างปร้ินสีเอกสารในโครงการส่งเสริม
และเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยใน
ศูนย์บริการฯ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Infinity Copy Print   /เสนอ
ราคา 2,000 บาท

ร้าน Infinity Copy Print   /เสนอ
ราคา 1,920 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700062020004 1/2/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

470 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ - 
โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ระยะท่ี 1 วันท่ี
 16-19 กุมภาพันธ์ 2562

49,800.00 49,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมพงษ์  บุญไทย   / เสนอราคา
 49,800 บาท

นายสมพงษ์  บุญไทย   / เสนอราคา 
24,270 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO2700062020001 12/2/2019

471 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอน
รายวิชาสมุนไพรในชีวิตประจ าวัน กลุ่ม 2 วันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2562

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดสดหนองมน ต าบลแสนสุข 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี   / เสนอ
ราคา 2,100 บาท

ตลาดสดหนองมน ต าบลแสนสุข อ าเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี   / เสนอราคา 
2,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700062020016 25/2/2019

472 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือสมุนไพรแห้ง-ศูนย์บริการฯ 3,590.00 3,590.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยาสามัคคีโอสถ (หมอวาสน์)   / 
เสนอราคา 3,590 บาท

ร้านยาสามัคคีโอสถ (หมอวาสน์)   / 
เสนอราคา 3,590 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700062020020 25/2/2019

473 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนวิชาสมุนไพร
ในชีวิตประจ าวัน กลุ่ม 1 วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2562

2,100.00 2,100.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดสดหนองมน ต าบลแสนสุข 
อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี   / เสนอ
ราคา 2,100 บาท

ตลาดสดหนองมน ต าบลแสนสุข อ าเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี   / เสนอราคา 
2,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700062020015 25/2/2019

474 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุประกอบการสอนรายวิชาเภสัช
พฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน วันท่ี 1 มีนาคม 
2562

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก   / เสนอราคา 
1,600 บาท

ร้านดอกไม้หยก   / เสนอราคา 1,600
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700062020021 25/2/2019

475 ขออนุมัติเบิกค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด  / 
เสนอราคา 7,062 บาท

บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด  / 
เสนอราคา 7,062 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR2700062020017 25/2/2019

476 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน
ปฏิบัติการวิชา 762321

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี.ดี.วัฒนา ร้านสมส่วนบูติค ร้าน
เจริญภัณฑ์ และร้านลุงปิกไม้มงคล

ร้าน ดี.ดี.วัฒนา ร้านสมส่วนบูติค ร้าน
เจริญภัณฑ์ และร้านลุงปิกไม้มงคล

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062020005 5/2/2019

477 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุส าหรับหารจัดการเรียน
การสอนวิชา 76239159 ฝึกงาน

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดสดวัฒนานคร ตลาดสดวัฒนานคร สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062020004 5/2/2019

478 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
 76329159 ฝึกงานฟาร์ม 2

12,756.00 12,756.00 เฉพาะเจาะจง บ.เมกาโฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด,ร้านสิน
วัฒนา,นายสัญญา พรมประเสริฐ
,น.ส.กรรณิการ์ เกษสกุล,น.ส.
ภัคญาณี สุดสาร

บ.เมกาโฮมเซ็นเตอร์ จ ากัด,ร้านสิน
วัฒนา,นายสัญญา พรมประเสริฐ,น.ส.
กรรณิการ์ เกษสกุล,น.ส.ภัคญาณี สุด
สาร

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062020010 12/2/2019

479 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอนรายวิชา 930.90 930.90 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคเอสเค เคมิคัล 
แอนด์ แลบบอราทอร่ี แอพพลาย
แอนซ์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคเอสเค เคมิคัล 
แอนด์ แลบบอราทอร่ี แอพพลายแอนซ์

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062020012 20/2/2019

480 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062020016 26/2/2019

หนา้ 43



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

481 ขออนิุติซ้ือและเลิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอนรายวิชา 
76232159

1,840.00 1,840.00 เฉพาะเจาะจง ตลาดสดวัฒนานคร ,ร้านดีดีวัฒนา
นคร,ร้านสมส่วนบูติค

ตลาดสดวัฒนานคร ,ร้านดีดีวัฒนานคร
,ร้านสมส่วนบูติค

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR2800062020019 28/2/2019

482 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุส านักงานส าหรับจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

2,416.00 2,416.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงงามอิงค์เจ็ทวัฒนานครร้าน 
บี.พี.เพ่ือนนักเรียน และร้านสม
ส่วนบูติค

ร้านแสงงามอิงค์เจ็ทวัฒนานครร้าน บี.
พี.เพ่ือนนักเรียน และร้านสมส่วนบูติค

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062020020 11/2/2562

483 ขออนุมัติจ้างและจ่ายเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม 5,127.00 5,127.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ถ่ายเอกสาร (ข้งธนาคารกรุงไทย) ศูนย์ถ่ายเอกสาร (ข้งธนาคารกรุงไทย) บริการดี รวดเร็ว ถ่ายชัด ราคา
ต่ าสุด

PR3300062020021 11/2/2562

484 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุส านักงานของคระ
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด และ
บริษัทสยามแม็คโครจ ากัด (มหาชน)

บริษัท ศรีกิจเคร่ืองเขียน จ ากัด และ
บริษัทสยามแม็คโครจ ากัด (มหาชน)

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062020025 18/2/2562

485 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062020029 26/2/2562

486 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารและจัดท าเล่มฝึกงาน
โครงการฝึกปฏิบัติงานกายภาพบ าบัดทางคลินิก 4

5,528.95 5,528.95 เฉพาะเจาะจง น.ส. ยลดา วรดิถี เสนอราคา 
5,528.95 บาท

น.ส. ยลดา วรดิถี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
5,528.95 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020001 1/2/2019

487 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่งนายกฤษฎ์ สุวรรณภูมิ มาสอนรายวิชา 68532559 
มหศัลยพยาธิวิทยา 2 วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2562

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

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020008 4/2/2019

488 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่งนพ.ทรงคุณ วิญญวรรธน์ มาสอนรายวิชา 68532559
 มหศัลยพยาธิวิทยา 2 วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2562

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

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020009 4/2/2019

489 ขออนุมัติจัดซ้ือULTRA GEL  จ านวน 6 แกลอน 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ากัด เสนอ
ราคา 5,700 บาท

บริษัท เมส เทรดด้ิง จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 5,700 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020011 5/2/2019

490 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการจัดโครงการฝึกปฏิบัติงาน
กายภาพบ าบัดคลินิก 5 (อ.พรลักษณ์ส ารองจ่าย)

994.00 994.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ัน จ ากัด เสนอ
ราคา 994 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ัน จ ากัด ราคาท่ีตก
ลงซ้ือ 994 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020010 5/2/2019

491 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน (คณบดี
ส ารองจ่าย)

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ เสนอราคา 
3,500 บาท

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาท่ีตกลงจ้าง 
3,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020017 6/2/2019

หนา้ 44



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

492 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 11,577.40 11,577.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด เสนอราคา 
11,577.40 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
11,577.40 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062020002 10/2/2019

493 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนรายวิชาโภชนาการ
คลินิก 1 คร้ังท่ี 2 (อ.นริศาส ารองจ่าย)

1,694.63 1,694.63 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083 เสนอราคา 1,694.63
 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
1,694.63 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020034 7/2/2019

494 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุรายวิชาสัตว์ทดลองและวิทยาการ
ของโปรตีน (อ.วิทูรส ารองจ่าย)

1,430.00 1,430.00 เฉพาะเจาะจง บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(สาขา
ชลบุรีเซ็นทรัล) เสนอราคา 1,430 
บาท

บ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.(สาขา
ชลบุรีเซ็นทรัล) ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,430
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020044 8/2/2019

495 ขออนุมัติจัดซ้ือสัตว์ทดลองส าหรับการเรียนการสอน 17,445.40 17,445.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนมูระ สยาม อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด เสนอราคา 17,445.40 
บาท

บริษัท โนมูระ สยาม อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัดราคาท่ีตกลงซ้ือ 17,445.40
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062020001 8/2/2019

496 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ายาสารเคมี จ านวน 11 รายการ 5,860.00 5,860.00 เฉพาะเจาะจง สภากาชาดไทย (ชลบุรี) เสนอราคา 
5,860 บาท

สภากาชาดไทย (ชลบุรี) ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 5,560 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020040 8/2/2019

497 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในการเรียนการสอน จ านวน 9 
รายการ

2,062.64 2,062.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เสนอราคา 2,062.64 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 2,062.64 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020052 10/2/2019

498 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ 32,550.00 32,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด เสนอราคา
 32,550 บาท

บริษัท เอ เอส ไซน์ จ ากัด ราคาท่ีตกลง
ซ้ือ 32,550 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062020005 12/2/2019

499 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 665.40 665.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เสนอราคา 665.40 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 665.40 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020053 10/2/2019

500 ขออนุมัติจัดจ้างเปล่ียนไส้กรอง พร้อมค่าติดต้ัง 21,960.00 21,960.00 เฉพาะเจาะจง เจเอสกรองน้ า เสนอราคา 21,960 
บาท

เจเอสกรองน้ า ราคาท่ีตกลงจ้าง 
21,960 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062020004 12/2/2019

501 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมหน้าต่างกระจก
อลูมิเนียมบานเล่ือน จ านวน 2 ชุด

27,400.00 27,400.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน เสนอราคา 
27,400 บาท

นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคาท่ีตกลงจ้าง
 27,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062020003 11/2/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

502 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการย้ายอุปกรณ์และสายส่ง
สัญญาณภาพ ห้อง 206 จ านวน 1 งาน

31,500.00 31,500.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต เสนอ
ราคา 31,500 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 31,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062020006 14/2/2019

503 ขออนุมัติจัดจ้างท ากุญแจห้อง 111 จ านวน 1 ดอก (กุล
ธราส ารองจ่าย)

25.00 25.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ ปันดี เสนอราคา 25 บาท นายสมศักด์ิ ปันดี ราคาท่ีตกลงจ้าง 25
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020059 13/2/2019

504 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนรายวิชาโภชนาการ
คลินิก 1 (อ.นริศาส ารองจ่าย)

1,945.06 1,945.06 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083 เสนอราคา 1,945.06
 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
1,945.06 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020068 14/2/2019

505 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันดีเซล (เงินหมุน) 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
เสนอราคา 1,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020069 15/2/2019

506 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ 13,600.00 13,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด เสนอราคา 13,600 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062020007 22/2/2019

507 ขออนุมัติค่าบริการตรวจเช็คตู้ Co2 Incubator จ านวน 
1 งาน

1,605.00 1,605.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บ โฟกัส จ ากัด เสนอราคา
 1,605 บาท

บริษัท แล็บ โฟกัส จ ากัด ราคาท่ีตกลง
จ้าง 1,605 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020070 18/2/2019

508 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด เสนอราคา 
9,630 บาท

บริษัท กิบไทย จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
9,630 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020076 20/2/2019

509 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนรายวิชาโภชนาการ
คลินิก 1 โรคไต คร้ังท่ี 2 (อ.นริศา)

2,486.83 2,486.83 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083 เสนอราคา 2,486.83
 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083 ราคาท่ีตกลงซ้ือ
2,486.83 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020081 21/2/2019

510 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการเดินท่อน้ าประปาเข้าเคร่ือง
ซักผ้า จ านวน 1 งาน

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ เสนอราคา 
4,800 บาท

นายสมศักด์ิ เสียงสังข์ ราคาท่ีตกลงจ้าง
 4,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020077 21/2/2019

511 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองนับแยกชนิดของเม็ดโลหิต จ านวน
 1 เคร่ือง

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด เสนอราคา 16,000 บาท

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 16,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062020009 25/2/2019

หนา้ 46



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

512 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 13,268.00 13,268.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก เสนอ
ราคา 13,268 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วอร์ด เมดิก ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 13,268 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3600062020008 25/2/2019

513 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการเดินสายโทรศัพท์ จ านวน 1 
งาน

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นางณัฐสุดา มะโนม่ัน เสนอราคา 
5,500 บาท

นางณัฐสุดา มะโนม่ัน ราคาท่ีตกลงจ้าง
 5,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020080 21/2/2019

514 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก จ านวน 5 ช้ิน ลงนาม
ข้อตกลงวันท่ี 28 ก.พ. 62 (อ.กุลวราส ารองจ่าย)

1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
เสนอราคา 1,100 บาท

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020085 25/2/2019

515 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่งอาจารย์จุฑามศ สนธิรัตน มาสอนรายวิชา 68432759
 โภชนาการคลินิก 2 วันท่ี 10 มีนาคม 2562

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

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020091 26/2/2019

516 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่งอาจารย์จุฑามศ สนธิรัตน มาสอนรายวิชา 68432759
 โภชนาการคลินิก 2 วันท่ี 24 มีนาคม 2562

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

นายพงษ์เทพ  บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020090 26/2/2019

517 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการเดินระบบไฟฟ้าและสลับ
ประตู จ านวน 1 งาน

6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จ าปาบุรี เสนอราคา 
6,800 บาท

นายสมชาย จ าปาบุรี ราคาท่ีตกลงจ้าง 
6,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020088 26/2/2019

518 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จ านวน 3.63 ลิตร 
(เงินหมุน)

100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร เสนอราคา 100 
บาท

หจก.ธิดามหานคร ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020089 26/2/2019

519 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับส่งพญ.สิริไพลินและผศ.พญ.จริยามาสอน รายวิชา 
68532559ในวันท่ี 7-9 มีนาคม 2562

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ เสนอ
ราคา 8,400 บาท

นายสมศักด์ิ สุวิชาพาณิชย์ ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 8,400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020103 27/2/2019

520 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 แผ่น เพ่ือใช้
ส าหรับการจัดงานการลงนามข้อตกลง (อ.กุลวราส ารอง
จ่าย)

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน PP Sing Maker & Solution 
เสนอราคา 300 บาท

ร้าน PP Sing Maker & Solution
ราคาท่ีตกลงจ้าง 300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020102 27/2/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

521 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง 5,671.00 5,671.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
เสนอราคา 5,671 บาท

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 5,671 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020093 27/2/2019

522 ขออนุมัติงานจ้างเหมาบริการติดต้ังเต้ารับและเดินสาย
แลน จ านวน 1 งาน (ห้องส านักงาน)

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต เสนอ
ราคา 7,000 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 7,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020094 27/2/2019

523 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองด่ืม จ านวน 5 ราย เพ่ืใช้ส าหรับ
รับรองผู้มาติดต่อราชการภายในคณะสหเวชศาสตร์

1,023.48 1,023.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เสนอราคา 1,023.48 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 1,023.48 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020092 27/2/2019

524 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 5,863.60 5,863.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 
เสนอราคา 5,863.60 บาท

บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 5,863.60 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020095 27/2/2019

525 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสนอรายวิชาโภชนาการ
คลินิก 1 (สอบกลางภาค)

4,927.00 4,927.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083 เสนอราคา 4,927 
บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,927 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020101 27/2/2019

526 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนรายวิชาโภชนาการ
คลินิก 1 คร้ังท่ี 3 (อ.นริศาส ารองจ่าย

1,812.00 1,812.00 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083 เสนอราคา 1,812 
บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,812 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020105 28/2/2019

527 ขออนุมัติจัดจ้างท าโปสเตอร์ จ านวน 1 แผ่น เพ่ือใช้
ส าหรับการจัดงานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ (อ.กุลวราส ารองจ่าย)

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน PP Sing Maker & Solution 
เสนอราคา 400 บาท

ร้าน PP Sing Maker & Solution 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน 
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3600062020104 28/2/2019

528 ซ้ือสาย Lan จ านวน 4 กล่อง 17,548.00         17,548.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800062020002 1/2/2562

529 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
เดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง บริษัท คลิกเน็กซ์ จ ากัด

3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020005 1/2/2562

530 ซ้ือของท่ีระลึก (กระเช้าอาหารทะเลแห้ง) จ านวน 1 
กระเช้า

500.00             500.00 เฉพาะเจาะจง คุณฑิภาพร พรายน้ า คุณฑิภาพร พรายน้ า ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020006 1/2/2562

531 ซ่อมเคร่ืองท าน้ าเย็น จ านวน 1 เคร่ือง 1,819.00           1,819.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020004 1/2/2562

หนา้ 48



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

532 ซ้ือเมาส์คอมพิวเตอร์ จ านวน 70 อัน และแป้นพิมพ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 70 อัน ส าหรับใช้กับเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

49,000.00         49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800062020001 1/2/2562

533 ซ้ือหัวแลน RJ-45 จ านวน 800 หัว 6,420.00           6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020007 1/2/2562

534 ซ้ืออุปกรณ์ใส่ Harddisk ส าหรับเคร่ืองแม่ขาย DELL 
R730 จ านวน 21 ชุด

42,000.00         42,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800062020003 4/2/2562

535 ค่าจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - บมจ. ทรู คอร์ปอเรช่ัน - 
บจก. ลีนุกซ์ โซลูช่ัน ในวันท่ี 8 ก.พ. 62 ในการเดินทาง
ไปนิเทศงานสหกิจศึกษา

3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020022 5/2/2562

536 ซ้ือของท่ีระลึก (ชุดถุงอาหารทะเลแห้ง) จ านวน 1 ชุด 300.00             300.00 เฉพาะเจาะจง คุณฑิภาพร พรายน้ า คุณฑิภาพร พรายน้ า ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020026 6/2/2562

537 ซ้ือของท่ีระลึก (ชุดถุงอาหารทะเลแห้ง) จ านวน 1 ชุด 300.00             300.00 เฉพาะเจาะจง คุณฑิภาพร พรายน้ า คุณฑิภาพร พรายน้ า ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020025 6/2/2562

538 ขออนุมัติซ้ือหมึกส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อริโก้ 
Model U31MMPC2503SP   และ Model 
U31MMPC4503SP

18,800.00         18,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800062020004 6/2/2562

539 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00             100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020046 7/2/2562

540 จ้างท าไม้อัดกันน้ า เคลือบสีเทาด้าน จ านวน 10 แผ่น 11,640.00         11,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800062020005 7/2/2562

541 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ของคณะ เปล่ียนซ่ีลวดล้อหลัง 
และเปล่ียนน้ ามันเคร่ือง จ านวน 1 งาน

450.00             450.00 เฉพาะเจาะจง อู่แกละหาดวอน อู่แกละหาดวอน ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020045 7/2/2562

542 จ้างซ่อมจอคอมพิวเตอร์ ขนาด 19.5 น้ิว เปล่ียน
หลอดภาพ จ านวน 1 เคร่ือง

2,500.00           2,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020049 7/2/2562

543 ซ้ือผ้าปิดปาก จ านวน 6 กล่อง 1,140.00           1,140.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เภสัชกรศิวรรจน์09 ร้าน เภสัชกรศิวรรจน์09 ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020048 7/2/2562

หนา้ 49



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

544 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - บจก.เวสเทิร์น ดิจิตอล 
(ประเทศไทย) บางประอิน วันท่ี 11 ก.พ. 62 ส าหรับ
เดินทางเข้าร่วมประชุมกรรมการ EEC

3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020051 8/2/2562

545 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - ส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ - บมจ. เอ็ม เอฟ ซี
 ในวันท่ี 14 ก.พ. 62 ในการเดินทางไปนิเทศงานสหกิจ
ศึกษา

3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020081 12/2/2562

546 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - บจก. ทูเฟลโลส์ 
เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ - บจก. เอ โฮสต์ ในวันท่ี 25 ก.พ.
 62 ในการเดินทางไปนิเทศงานสหกิจศึกษา

3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020087 12/2/2562

547 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - บมจ. โมทีฟ เทคโนโลยี -
 บมจ. ล็อกซเลย์ - บจก. ซีดีจี ซิสเต็มส์ - บจก. เว็ลธ์ 
แมเนจเม้น ซิสเท็ม ในวันท่ี 21 ก.พ. 62

3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020088 12/2/2562

548 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้รับอากาศ จ านวน 1 คัน 
เดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง โรงแรมเดอะพาลาสโซ 
กรุงเทพ ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562

2,800.00           2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020090 13/2/2562

549 ซ้ือของท่ีระลึกถุงอาหารทะเลแห้ง จ านวน 2 ถุง ส าหรับ
มอบให้บริษัท ในงานสหกิจศึกษา ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์
 2562

800.00             800.00 เฉพาะเจาะจง คุณฑิภาพร พรายน้ า คุณฑิภาพร พรายน้ า ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020091 13/2/2562

550 ซ้ือของท่ีระลึกถุงอาหารแห้ง จ านวน 2 ถุง ส าหรับมอบ
ให้บริษัท ในงานนิเทศงานสหกิจศึกษา ในวันท่ี 25
กุมภาพันธ์ 2562

800.00             800.00 เฉพาะเจาะจง คุณฑิภาพร พรายน้ า คุณฑิภาพร พรายน้ า ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020094 13/2/2562

หนา้ 50



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

551 ซ้ือของท่ีระลึกถุงอาหารทะเลแห้ง จ านวน 1 ถุง ส าหรับ
มอบให้บริษัท ในงานสหกิจศึกษา ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์
 2562

500.00             500.00 เฉพาะเจาะจง คุณฑิภาพร พรายน้ า คุณฑิภาพร พรายน้ า ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020092 13/2/2562

552 ซ้ือของท่ีระลึกถุงอาหารแห้ง จ านวน 4 ถุง ส าหรับมอบ
ให้บริษัท ในงานนิเทศงานสหกิจศึกษา ในวันท่ี 21 
กุมภาพันธ์ 2562

1,200.00           1,200.00 เฉพาะเจาะจง คุณฑิภาพร พรายน้ า คุณฑิภาพร พรายน้ า ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020093 13/2/2562

553 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศจ านวน 1
 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี วันท่ี 15 ก.พ. 62 ส าหรับเดินทางเข้า
ร่วมประชุมนวัตกรรมภาครัฐ

2,800.00           2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020096 14/2/2562

554 ซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บสายไฟ ขนาด 16 มม. สีด า จ านวน 20
 ม้วน

2,800.00           2,800.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020099 14/2/2562

555 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมถังขนาด 18.9 ลิตร จ านวน 53 ถัง 
ส าหรับบริการบุคลากรภายในคณะ

1,855.00           1,855.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020113 15/2/2562

556 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00             100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020100 15/2/2562

557 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก  อาหารทะเลแห้ง จ านวน 2 ถุง
 ส าหรับมอบให้ บมจ.ทีโอที และ บจก.คลิกเน็กซ์ ท่ีให้
ความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561

800.00             800.00 เฉพาะเจาะจง คุณฑิภาพร พรายน้ า คุณฑิภาพร พรายน้ า ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020124 18/2/2562

558 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับมหาวิทยาลัยบูรพา -  สภา
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ใน
วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

2,800.00           2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020123 18/2/2562

559 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับมหาวิทยาลัยบูรพา - บจก.
เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส - บจก. 
ซี.เอส.ไอ (ประเทศไทย) - บจก. อัฟวาแลนท์ ในวันท่ี 21
 ก.พ. 62

3,000.00           3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020122 18/2/2562

หนา้ 51



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

560 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1
 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - บจก.สึบาคิโมโตะ (ไทย
แลนด์) - บจก.สยามเด็นโซ่ แมนูแฟคเจอร่ิง - บจก.ไดก้ิน
 อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) ในวันท่ี 21 ก.พ. 62

2,500.00           2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020121 18/2/2562

561 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก  อาหารทะเลแห้ง จ านวน 3 ถุง
 ส าหรับมอบให้ บจก. สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทย
แลนด์) , บจก. สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอร่ิง และ บจก. 
ไดก้ิน อินดัสทรีย์ (ประเทศไทย)

900.00             900.00 เฉพาะเจาะจง คุณฑิภาพร พรายน้ า คุณฑิภาพร พรายน้ า ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020126 20/2/2562

562 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก  อาหารทะเลแห้ง จ านวน 3 ถุง
 ส าหรับมอบให้ บจก. เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอม
เมอร์ซ เซอร์วิสเซส , บจก. ซี.เอส.ไอ. (ประเทศไทย) 
และ บจก, อัฟวาแลนท์

1,100.00           1,100.00 เฉพาะเจาะจง คุณฑิภาพร พรายน้ า คุณฑิภาพร พรายน้ า ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020125 20/2/2562

563 ขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00             100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020167 22/2/2562

564 ซ้ือของท่ีระลึก (ถุงอาหารทะเลแห้ง จ านวน) จ านวน 2 
ชุด

600.00             600.00 เฉพาะเจาะจง คุณฑิภาพร พรายน้ า คุณฑิภาพร พรายน้ า ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020168 22/2/2562

565 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด ห้องเรียน MIT MIT-S1
 MIT-S2 ประจ าเดือน มีนาคม 2562

1,500.00           1,500.00 เฉพาะเจาะจง นางพิมพ์พา สิงห์ทอง นางพิมพ์พา สิงห์ทอง ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020170 25/2/2562

566 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกถุงอาหารทะเลแห้ง จ านวน 1 ถุง
 ส าหรับมอบให้ บจก. สิริวัฒนาคอนสตรัคช่ัน ท่ีให้ความ
อนุเคราะห์รับนิสิตเข้าปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคปลาย
 ปีการศึกษา 2561

300.00             300.00 เฉพาะเจาะจง คุณฑิภาพร พรายน้ า คุณฑิภาพร พรายน้ า ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020175 26/2/2562

567 ขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00             100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PR3800062020172 26/2/2562

568 ซ้ือหมึก 15 กล่อง และกระดาษไข 7  ม้วน ส าหรับใช้กับ
เคร่ืองอัดส าเนา

33,651.50         33,651.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และ
ตรงตามความต้องการ

PO3800062020006 26/2/2562

569 ขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 2กษ 
1375 ชลบุรี

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 300.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/เสนอ
ราคา 300.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3900062020001 1/2/2562

หนา้ 52



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

570 ขอจ้างเหมาบริการรถยนต์ 31,000.00 31,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าวบริการ/
เสนอราคา 31,000.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าวบริการ/เสนอ
ราคา 31,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3900062020001 15/2/2562

571 ขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ทะเบียน 2กษ 
1375 ชลบุรี

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 300.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/เสนอ
ราคา 300.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR3900062020024 27/2/2562

572 จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านการวิจัยและเผยแพร่ภูมิ
สารสนเทศ

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา ศรีใจอินทร์/เสนอ
ราคา 16,000.00 บาท

นางสาวอารียา ศรีใจอินทร์/เสนอราคา
 16,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3900062020002 27/2/2562

573 จ้างบุคคลปฏิบัติงานด้านประสานงานและพัฒนางานวิจัย 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอลงกรณ์ พุดหอม/เสนอราคา 
16,000.00 บาท

นายอลงกรณ์ พุดหอม/เสนอราคา 
16,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO3900062020003 27/2/2562

574 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 3,048.90 3,048.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เน่ืองจากวัสดุท่ีมีคุณภาพและ
ราคาท่ีเหมาะสม

PR4100062020005 8/2/2019

575 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ/2,700 บาท นายทวีป สุระประเสริฐ/2,700 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062020012 11/2/2562

576 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ/3,000 บาท นายทวีป สุระประเสริฐ/3,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062020011 11/2/2562

577 ขออนุมัติจัดซ้ือหลอดไฟ,น้ าแข็ง 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประโยชน์การไฟฟ้า/900 บาท,
หจก คณิศร/450 บาท

ร้านประโยชน์การไฟฟ้า/900 บาท,หจก
 คณิศร/450 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062020014 13/2/2562

578 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ป้ันหุ่นต้นแบบสัญลักษณ์พระ
พิฆเนศปางนฤตยะและอุปกรณืการเททอง(ดินน้ ามัน,ข้ีผ้ึง
,โฟมก้อน,ยางซิลิโคน,โลหะทองเหลืองก้อน (เงินบริจาค)

1,241,900.00 1,241,900.00 ตกลงราคา นางสาวสุนิสา ไชยยนต์/1,241,900 
บาท

นางสาวสุนิสา ไชยยนต์/1,241,900 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PO4200062020001 15/2/2562

579 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/2,800 บาท นายศรายุทธ ใสยาทา/2,800 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062020018 18/2/2562

หนา้ 53



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

580 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษากล้องวงจรปิด 15,250.00 15,250.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/15,250 บาท นายศรายุทธ ใสยาทา/15,250 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062020021 21/2/2562

581 ขออนุมัติจัดซ้ือสายแลนสายHBMIสายUSB 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์/1,750 บาท นายวุฒิชัย จันอนุกาญจน์/1,750 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062020025 25/2/2562

582 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ HP53A 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/4,800 บาท วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/4,800 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062020024 25/2/2562

583 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุท่อประปา,น้ าแข็ง,ถ่ายเอกสาร 953.00 953.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ /353 บาท,หจก 
คณิศร/300 บาท,ร้านสดใสก๊อปป้ี/
300 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ /353 บาท,หจก 
คณิศร/300 บาท,ร้านสดใสก๊อปป้ี/300
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
และเสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

PR4200062020030 28/2/2562

584 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 63.00 63.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR4300062020001 7/2/2019

585 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหลักสูตร (แก้ไข1) 1,495.00 1,495.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR4300062020008 12/2/2019

586 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ (รถบัส 2 ช้ัน) 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์ นายลือชา สมวิทย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR4300062020009 12/2/2019

587 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารประกอบรายวิชากลางภาค
เรียนท่ี 2/2561

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ นาคสมบูรณ์ นางสาวเบญจวรรณ นาคสมบูรณ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR4300062020012 28/2/2019

588 ขออนุมัติจัดจ้างจัดท าเอกสารประกอบโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ I-Thesis และจริยธรรมเพ่ิอการวิจัย วัน
เสาร์ท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2562

1,650.00 1650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นผู้รับจ้างถ่ายเอกสารและ
เข้าเล่มโดยตรงและมีคุณภาพ

PR4500062020006 12/2/2562

589 ขออนุมัติจัดจ้างท าวาระการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย คร้ังท่ี 2/2562

960.00 960.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นผู้รับจ้างถ่ายเอกสารและ
เข้าเล่มโดยตรงและมีคุณภาพ

PR4500062020004 12/2/2562

หนา้ 54



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

590 วัสดุส าหรับใช้งานในโครงการเสริมศักยภาพและพัฒนา
นักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรมประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

8,210.16 8210.16 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงาน
โดยตรง และเป็นผู้จ าหน่าย
วัสดุส านักงานท่ีมีคุณภาพ

PR4500062020008 14/2/2562

591 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับใช้งานในโครงการ
เสริมศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทาง
ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมประเภทนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

950.96 950.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงาน
โดยตรง และเป็นผู้จ าหน่าย
วัสดุส านักงานท่ีมีคุณภาพ

PR4500062020009 21/2/2562

592 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าด่ืม 160.00 160 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมวีเจ น้ าด่ืมวีเจ เป็นผู้จ าหน่ายน้ าด่ืมมโดยตรง
และมีคุณภาพ

PR4500062020012 25/2/2562

593 ค่าจ้างติดต้ังชุดท่อสเตนเลส  จ านวน 3 ชุด ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 98 CM. ยาว 48 Cm ช่องมองตู้ Big 
tank

25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง ต.การช่าง / ราคาท่ีเสนอ 22,500 
บาท

ต.การช่าง / ราคาท่ีเสนอ 22,500 บาท มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020015 1/2/2019

594 ซ้ือสินค้า จ านวน 17 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

9,297.94 9,297.94 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 9,297.94 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / 
ราคาท่ีเสนอ 9,297.94 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062020004 1/2/2019

595 ซ้ือหนังสือ/แบบเรียน และส่ือโปสเตอร์ จ านวน 103 
รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล

45,277.00 45,277.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อักษราพิพัฒน์ จ ากัด / ราคา
ท่ีเสนอ 45,277 บาท

บริษัท อักษราพิพัฒน์ จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 45,277 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062020002 1/2/2019

596 น้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับพนักงานรับ- ส่งหนังสือ
(ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562)  จ านวน 1 รายการ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง / 
ราคาท่ีเสนอ 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง / 
ราคาท่ีเสนอ 400 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020011 1/2/2019

597 ซ้ือของท่ีระลึก(ตุ๊กตาสัตว์ทะเล) จ านวน 2 รายการ ''เปิด
ใจรักการเรียนรู้ 2562''

4,413.75 4,413.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 4,413.75 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 4,413.75 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020007 1/2/2019

หนา้ 55



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

598 ซ้ือสินค้า จ านวน 5 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

48,816.00 48,816.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาท่ีเสนอ
 48,816 บาท

น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาท่ีเสนอ 
48,816 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062020001 1/2/2019

599 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 1 รายการ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นายพรรัตน์ แนบสนิท/ราคาท่ีเสนอ 
500 บาท

นายพรรัตน์ แนบสนิท/ราคาท่ีเสนอ 
500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020009 1/2/2019

600 วัสดุจัดท ากิจกรรม Walk rally  จ านวน 19 รายการ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 / ราคาท่ีเสนอ 7,425 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 7,425 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020012 1/2/2019

601 วัสดุ-อุปกรณ์จัดกิจกรรมWalk rally  จ านวน 37 
รายการ(รายละเอียดประกอบใบเสนอซ้ือ/จ้างดังแนบ)

7,350.00 7,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ , ร้านจานชาม บางแสน, 
ร้าน Mr. DIV , ร้าน The 
carpenter,ร้านลุง (หร่ัง), บริษัท 
สยามแม็คโคร จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 
7,202 บาท

ร้านจิปาถะ , ร้านจานชาม บางแสน, 
ร้าน Mr. DIV , ร้าน The carpenter,
ร้านลุง (หร่ัง), บริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากัด /ราคาท่ีเสนอ 7,202 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020013 1/2/2019

602 วัสดุส านักงาน(ธงชาติ) จ านวน 1 รายการ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
 /ราคาท่ีเสนอ 270 บาท

บริษัท ฮะเส็งฮวดสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด /
ราคาท่ีเสนอ 270 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020010 1/2/2019

603 วัสดุตกแต่งสถานท่ี(ลูกโป่ง) จ านวน 1 รายการ 320.00 320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกิจชัย เสตช่ันเนอร่ี /ราคาท่ีเสนอ
 320 บาท

ร้านกิจชัย เสตช่ันเนอร่ี /ราคาท่ีเสนอ 
320 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020001 1/2/2019

604 วัสดุการเกษตร(อาร์ทีเมีย) จ านวน 1 รายการ 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรจงฟาร์ม / ราคาท่ีเสนอ 960
 บาท

ร้านบรรจงฟาร์ม / ราคาท่ีเสนอ 960 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020005 1/2/2019

หนา้ 56



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

605 ซ้ือสินค้า จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

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

นายธีรพล คุณอริยะเกษม /ราคาท่ี
เสนอ 30,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062020010 5/2/2019

606 ซ้ือสินค้า จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ ถาวรเจริญทรัพย์/ราคาท่ี
เสนอ 1,800 บาท

คุณชูเกียรติ ถาวรเจริญทรัพย์/ราคาท่ี
เสนอ 1,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062020006 5/2/2019

607 ซ้ือตุ๊กตา จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

87,032.73 87,032.73 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด/ ราคาท่ี
เสนอ 87,032.73 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด/ ราคาท่ีเสนอ
 87,032.73 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062020008 5/2/2019

608 ค่าจ้างพิมพ์วัสดุโฆษณา(Backdrop) จ านวน 1 งาน 6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 6,099 
บาท

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 6,099 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020016 5/2/2019

609 ซ้ือผงน้ าชง จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาเป็นวัตถุดิบ
การขายน้ าชงในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

12,672.00 12,672.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศุภมิตร ไวน์แอนด์สพีริทส์ 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 12,672 บาท

บริษัท ศุภมิตร ไวน์แอนด์สพีริทส์ 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 12,672 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062020007 5/2/2019

610 ซ้ือสินค้า จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

38,400.00 38,400.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี สกุลมงคลนาม / ราคาท่ี
เสนอ 38,400 บาท

นางยุวดี สกุลมงคลนาม / ราคาท่ีเสนอ
 38,400 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062020009 5/2/2019

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

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020023 5/2/2019

หนา้ 57



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

612 วัสดุก่อสร้าง(แม่สี) จ านวน 1 รายการ 430.00 430.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค/ราคาท่ีเสนอ 
430 บาท

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค/ราคาท่ีเสนอ 
430 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020024 5/2/2019

613 ซ้ือสินค้า จ านวน 5 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

15,559.30 15,559.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 15,559.30 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 15,559.30 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062020005 5/2/2019

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

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020032 6/2/2019

615 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเช่ียน แอนด์ซี อะแควเร่ียม /
ราคาท่ีเสนอ 1,100 บาท

ร้านโอเช่ียน แอนด์ซี อะแควเร่ียม /
ราคาท่ีเสนอ 1,100 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020037 6/2/2019

616 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 2 รายการ 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง นางอนงค์ ย้ิมละมัย /ราคาท่ีเสนอ 
6,240 บาท

นางอนงค์ ย้ิมละมัย /ราคาท่ีเสนอ 
6,240 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020038 6/2/2019

617 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจ าศูนย์
เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 3 เดือนธันวาคม 
2561 (เงินรับฝากเงินรายได้-สนับสนุนคชจ.ศูนย์ฯ)

32,960.00 32,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี 
อินเตอร์การ์ด จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
32,960 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี 
อินเตอร์การ์ด จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
32,960 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PO7000062020003 6/2/2019

618 ซ้ือสินค้าและอุปกรณ์ประกอบการขาย จ านวน 13 
รายการ เพ่ือน ามาขายและใช้ในร้านค้าสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล

14,429.50 14,429.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ 14,429.50 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) /
 ราคาท่ีเสนอ 14,429.50 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062020011 6/2/2019

หนา้ 58



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

619 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดและดูแลสวนของศูนย์เรียนรู้
โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 3 เดือนธันวาคม 2561 
(เงินรับฝากเงินรายได้-สนับสนุนคชจ. ศูนย์เรียนรู้ฯ)

14,160.00 14,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
14,160 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
14,160 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PO7000062020004 6/2/2019

620 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยประจ าศูนย์
เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน 
2561 (เงินรับฝากเงินรายได้-สนับสนุนคชจ. ศูนย์ฯ)

32,960.00 32,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี 
อินเตอร์การ์ด จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
32,960 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี 
อินเตอร์การ์ด จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
32,960 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PO7000062020002 6/2/2019

621 ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันและก าจัดปลวก ของศูนย์
เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 1  เดือนตุลาคม-
ธันวาคม 2561 (เงินรับฝากเงินรายได้-สนับสนุนคชจ.
ของศูนย์เรียนรู้ฯ)

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

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

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020036 6/2/2019

622 ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดและดูแลสวน ศูนย์เรียนรู้โลก
ใต้ทะเล บางแสน เดือนพฤศจิกายน 2561 (งวดท่ี 2) -
เงินรับฝากเงินรายได้-สนับสนุนคชจ.ศูนย์ฯ

14,160.00 14,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
14,160 บาท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอร์เทค จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
14,160 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PO7000062020001 6/2/2019

623 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ จ านวน 4 รายการ 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส / 
ราคาท่ีเสนอ 4,550 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส / 
ราคาท่ีเสนอ 4,550 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020046 7/2/2019

624 วัสดุการเกษตร(ตัวอย่างสัตว์น้ า) จ านวน 7 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นางพเยาว์ ดวงสุดา/ราคาท่ีเสนอ 
4,710 บาท

นางพเยาว์ ดวงสุดา/ราคาท่ีเสนอ 
4,710 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020047 7/2/2019

625 วัสดุส านักงาน(หมึกเคร่ืองพิมพ์) HP Pro200 จ านวน 4 
รายการ

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 12,950 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 12,950 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020045 7/2/2019

หนา้ 59



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

626 ซ้ือสินค้า จ านวน 3 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

9,464.00 9,464.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 9,464 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 9,464 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062020013 8/2/2019

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

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020052 8/2/2019

628 ซ้ือสินค้า(ไอศกรีมตักและไอศกรีมแท่ง) จ านวน 32 
รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล

24,068.51 24,068.51 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส 
24,068.51 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส 
24,068.51 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062020012 8/2/2019

629 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน 3 รายการ 4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส / 
ราคาท่ีเสนอ 4,050 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส / 
ราคาท่ีเสนอ 4,050 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020048 8/2/2019

630 วัสดุระบบท่อประปา  จ านวน 2 รายการ 310.00 310.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค/ราคาท่ีเสนอ 
310 บาท

ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค/ราคาท่ีเสนอ 
310 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020058 11/2/2019

631 วัสดุส านักงาน(สต๊ิกเกอร์ฝ้าติดกระจก) จ านวน 1 รายการ 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย /ราคาท่ีเสนอ
 158 บาท

ร้านมิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย /ราคาท่ีเสนอ 
158 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020059 11/2/2019

632 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองโอโซน จ านวน 1 งาน (เปล่ียน
หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูงความถ่ีสูง 220 V. 2 ลูก 
พร้อมค่าบริการ) ระบบโอโซน รุ่น PSC50 OXYGEN 
580804903000001

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.ซี.เทรดด้ิง แอนด์ ดี
เวลล๊อปเม้นท์ จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
43,870 บาท

บริษัท พี.เอส.ซี.เทรดด้ิง แอนด์ ดี
เวลล๊อปเม้นท์ จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
43,870 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020063 12/2/2019

หนา้ 60



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

633 ซ้ือสินค้า จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

5,400.12 5,400.12 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดนวัต แดร่ีโปรดักส์ จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 5,400.12 บาท

บริษัท ดนวัต แดร่ีโปรดักส์ จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 5,400.12 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062020014 12/2/2019

634 ซ้ือสินค้า จ านวน 5 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

4,897.50 4,897.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด /ราคาท่ี
เสนอ 4,897.50 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด /ราคาท่ี
เสนอ 4,897.50 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062020016 12/2/2019

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

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020060 12/2/2019

636 ซ้ือสินค้า จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ /
ราคาท่ีเสนอ 1,500  บาท

นายชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ /ราคา
ท่ีเสนอ 1,500  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062020015 12/2/2019

637 ค่าจ้างพิมพ์วัสดุโฆษณา(ป้ายกราฟฟิก) จ านวน 2 รายการ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 5,992 บาท

บริษัท 789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์
ไทซ่ิง จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 5,992 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020065 13/2/2019

638 ซ้ือตุ๊กตา จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

14,846.25 14,846.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 14,846.25 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 14,846.25 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062020017 13/2/2019

639 วัสดุการเกษตร(อาหารสัตว์น้ า) จ านวน 3 รายการ 9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง นางอนงค์ ย้ิมละมัย, นางเอ้ือมเดือน 
แสงสัตยา/ราคาท่ีเสนอ  9,195 บาท

นางอนงค์ ย้ิมละมัย, นางเอ้ือมเดือน 
แสงสัตยา/ราคาท่ีเสนอ  9,195 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020064 13/2/2019

หนา้ 61



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

640 วัสดุส านักงาน 3 รายการ (กระดาษสต๊ิกเกอร์ PP 36 น้ิว
 2 ม้วน , หมึกพิมพ์ T1300 สีด า,แดง) เงินบริจาค-ร่วม
ใจลดขยะทะเลรวมพลังรักษ์ส่ิงแวดล้อมฯ

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 10,500 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 10,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020070 14/2/2019

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

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020071 14/2/2019

642 ซ้ือสินค้า(อิชิตัน)  จ านวน 30 ลัง เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

10,395.00 10,395.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
10,395 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
10,395 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062020019 15/2/2019

643 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ (ข้องอหนา PVC 2 1/2
 ตัว, ใบเล่ือยเหล็ก 3 ใบ)

285.00 285.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ราคาท่ีเสนอ 285
 บาท

ร้านไพรเวชค้าวัสดุ/ราคาท่ีเสนอ 285 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020078 15/2/2019

644 ซ้ือสินค้า จ านวน 5 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

15,544.17 15,544.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 15,544.17 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 15,544.17 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062020020 15/2/2019

645 ซ้ือสินค้า(นิชชินคัพ) จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

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

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

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062020021 15/2/2019

646 ซ้ือสินค้า(วอลล์ไอศกรีมตักและไอศกรีมแท่ง) จ านวน 40
 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล

31,568.48 31,568.48 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส 
31,568.48 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส 
31,568.48 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062020018 15/2/2019

หนา้ 62



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

647 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ (ตัวอย่างสัตว์น้ า) 
(ปลาไหลสวน 20 ตัว, ปลาปักเป้าหน้าหมา 2 ตัว, ปลา
ไหล 1 ตัว) ตู้E-9 , ตู้ D-1

8,050.00 8,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอเช่ียน แอนด์ซี อะแควเร่ียม /
ราคาท่ีเสนอ 8,000 บาท

ร้านโอเช่ียน แอนด์ซี อะแควเร่ียม /
ราคาท่ีเสนอ 8,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020081 18/2/2019

648 ซ้ือสินค้า จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

4,365.60 4,365.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ
 4,365.50 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
4,365.50 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062020022 18/2/2019

649 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ (ไข่ไรน้ าเค็ม 1 โหล) 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร/ราคาท่ี
เสนอ 13,500 บาท

ร้านท้ายตลาดการเกษตร/ราคาท่ีเสนอ
 13,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020079 18/2/2019

650 น้ าเค็มช่องแสมสาร พร้อมขนส่ง จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020082 18/2/2019

651 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 5 รายการ (หลอดแอลอีดี 16
 w. ข้ัวหลอดเล้ียง,ข้อต่อตรง 2'' ,ข้อต่อตรง 3'' ,รูมเอร์โบ)

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค  /ราคาท่ีเสนอ
 3,830 บาท

ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค  /ราคาท่ีเสนอ 
3,830 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020090 20/2/2019

652 วัสดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ (ตัวอย่างสัตว์น้ า) ตู้ 
E-9, E-1, E-3, D-2, G3

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายอ าพล  เทียนเงิน /ราคาท่ีเสนอ 
2,730 บาท

นายอ าพล  เทียนเงิน /ราคาท่ีเสนอ 
2,730 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020083 20/2/2019

653 ซ้ือตุ๊กตา จ านวน 2 รายการ เพ่ือน ามาขายในร้านค้า
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

58,850.00 58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 58,850 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 58,850 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062020025 21/2/2019

หนา้ 63



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

654 น้ าเค็มช่องแสมสาร พร้อมขนส่ง จ านวน 3 เท่ียว 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020094 21/2/2019

655 ซ้ือสินค้า (พาย,คุกก้ี) จ านวน 1 รายการ เพ่ือน ามาขาย
ในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายชูเกียรติ ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท

นายชูเกียรติ ถาวรเจริญทรัพย์ / ราคา
ท่ีเสนอ 1,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062020023 21/2/2019

656 ซ้ือสินค้าท่ีระลึก จ านวน 3 รายการ เพ่ือน ามาขายใน
ร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา / ราคาท่ี
เสนอ 30,000 บาท

นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา / ราคาท่ี
เสนอ 30,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062020024 21/2/2019

657 น้ าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จ านวน 3 เท่ียว 
(เงินบริจาค-Aqu)

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  9,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020096 22/2/2019

658 ซ้ือข้าวกระเพรา,ข้าวหน้าเป็ดย่างโฟร์ซีซ่ัน,เก๊ียวกุ้งสับ
,สปาเก็ตต้ีไก่สับ,สปาเก็ตต้ีคาโบนาร่า,โบโลน่าหมูสไปซ่ี,
คอกเทลวิกเก้นสโมคก้ี,คอกเทลพอร์คสโมคก้ี

3,522.00 3,522.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) /ราคาท่ีเสนอ 3,522 
บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพีเฟร
ชมาร์ท) /ราคาท่ีเสนอ 3,522 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062020027 22/2/2019

659 ซ้ือไอศกรีมตักและไอศกรีมแท่ง 20,786.73 20,786.73 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 20,786.73 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส / 
ราคาท่ีเสนอ 20,786.73 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062020028 22/2/2019

660 ซ้ือน้ าด่ืมน้ าทิพย์และมินิเมดพัลพิส้ม 7,539.22 7,539.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 7,539.22 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 7,539.22 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062020029 22/2/2019

หนา้ 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

661 ซ้ือสินค้า(แก้วโอ่ง 3A) จ านวน 20 แพ็ค เพ่ือน ามาบรรจุ
น้ าแข็งขายในร้านค้าสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

1,819.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส
 แอนด์ ซัพพลาย/ราคาท่ีเสนอ 1,819
 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย/ราคาท่ีเสนอ 1,819 
บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062020026 22/2/2019

662 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ (สายน้ าดี 3 เส้น, สาย
ท่อน้ าท้ิง 4 เส้น,ลูกบิดประตู 3 ลูก, สะดืออ่าง 2 อัน)

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขา
ชลบุรี)/ราคาท่ีเสนอ 1,506 บาท

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด (สาขา
ชลบุรี)/ราคาท่ีเสนอ 1,506 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020110 26/2/2019

663 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ (ตัวอย่างสัตว์น้ า 
ปลาม้าน้ า ก. 13 ตัว เล็ก 57 ตัว, ปลาม้าน้ าแคระ 2 ตัว,
ปลายอดม่วง 1 ตัว) ตู้ E-9, D-2  เงินบริจาค-AQU

4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายอ าพล เทียนเงิน/ราคาท่ีเสนอ 
4,710 บาท

นายอ าพล เทียนเงิน/ราคาท่ีเสนอ 
4,710 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020111 26/2/2019

664 น้ าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จ านวน 2 เท่ียว 
(เงินบริจาค-Aqu)

6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020109 26/2/2019

665 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ (อาร์ทีเมีย จ านวน 
10 กก.) - วิจัย-วรรณภา

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบรรจงฟาร์ม / ราคาท่ีเสนอ 
1,080 บาท

ร้านบรรจงฟาร์ม / ราคาท่ีเสนอ 1,080
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020114 27/2/2019

666 น้ าเค็มช่องแสมสาร พร้อมค่าขนส่ง จ านวน 2 เท่ียว 
(เงินบริจาค-Aqu.)

6,600.00 6,600.00 เฉพาะเจาะจง นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

นางธัณย์จิรา ไชยภริพัฒน์ / ราคาท่ี
เสนอ  6,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020113 27/2/2019

667 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ (อาหารสัตว์น้ า  ปลา
สีกุน 100 กก, กุ้ง 4 กก., อาหารเม็ดปลาคาร์ฟ 3 
กระสอบ) เงินบบริจาค - อาหารปลา

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้องเย็นชวนชม , นางเอ้ือมเดือน  
แสงสัตยา, ร้านล้ีฮวดสุน / ราคาท่ี
เสนอ 4,390 บาท

ห้องเย็นชวนชม , นางเอ้ือมเดือน  แสง
สัตยา, ร้านล้ีฮวดสุน / ราคาท่ีเสนอ 
4,390 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7000062020120 28/2/2019

หนา้ 65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

668 ซ้ือคุ้กก้ี 100 ห่อ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร / ราคาท่ี
เสนอ 1,500 บาท

คุณมนัสนันท์ จตุรัตนชัยพร / ราคาท่ี
เสนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน 
ตรงตามความต้องการ ราคา
เหมาะสมอยู่ในวงเงิน
งบประมาณ

PR7080062020030 28/2/2019

669 ขออนุมัติค่าตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562

150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020008 1/2/2562

670 ขออนุมัติซ้ืออาหารปรุงส าเร็จส าหรับผู้ป่วยใน 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020004 1/2/2562

671 ขออนุมัติซ้ืออาหารปรุงส าเร็จส าหรับผู้ป่วยใน 
ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม)

48,597.00 48,597.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020005 1/2/2562

672 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน 1 เคร่ือง 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทร
นิกส์ จ ากัด

บริษัท เมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทรนิกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020004 1/2/2562

673 ซ้ือแบตเตอร่ี 6 V3.3 AH for Dinamap จ านวน  2 ก้อน 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020008 1/2/2562

674 ซ้ือคลอรีนน้ า 21,400.00 21,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จ ากัด บริษัท วอเตอร์ ด๊อกเตอร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020002 1/2/2562

675 ซ้ือยา Hydrocortisone 100 mg inj จ านวน 20 กล่อง 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภิญโญฟาร์มาซี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020001 1/2/2562

676 ซ้ือล้อ จ านวน 4 ล้อ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด บริษัท ฮอสปีเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

PO8000062020009 1/2/2562

677 ซ้ือแบตเตอร่ี   จ านวน 1 ก้อน 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020006 1/2/2562

หนา้ 66



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

678 ซ้ือ Load cell  ส าหรับเคร่ืองดึงหลัง 
6530-004-0002(1)/50

27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020010 1/2/2562

679 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 1,730.00 1,730.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020013 4/2/2562

680 ซ้ือยา WARFarin 3 mg ฟ้า (Orfarin) จ านวน 50 กล่อง 18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) จ ากัด บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020048 4/2/2562

681 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020043 4/2/2562

682 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 26,140.00 26,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

PR8000062020034 4/2/2562

683 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

PR8000062020016 4/2/2562

684 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 43,055.00 43,055.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

PR8000062020045 4/2/2562

685 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

PR8000062020037 4/2/2562
686 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 54,781.00 54,781.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020022 4/2/2562

687 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 55,579.00 55,579.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020023 4/2/2562

688 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 61,525.00 61,525.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020032 4/2/2562

689 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 66,100.00 66,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020041 4/2/2562

หนา้ 67



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

690 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 68,850.00 68,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020018 4/2/2562

691 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 68,850.00 68,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020020 4/2/2562

692 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 86,300.00 86,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020038 4/2/2562

693 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 97,905.00 97,905.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020030 4/2/2562

694 ค่าบริการสลายน่ิว 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวีเมด จ ากัด บริษัท โนวีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020018 5/2/2562

695 ซ้ือซองบรรจุเวชภัณฑ์ 14,440.00 14,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท รักไทย เทคโนโลยี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020012 4/2/2562

696 ซ้ือน้ ายาซักผ้า 5 รายการ 44,191.00 44,191.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  จ ากัด บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020011 4/2/2562

697 ซ้ือยา Bupivac 0.5% 10 ml Polyamp (Marcaine) 
จ านวน 50 กล่อง

23,272.50 23,272.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020026 4/2/2562

698 ซ้ือยา Carbocysteine 100 mg/5 ml syr 60 ml 
(Amicof) จ านวน 1000 ขวด

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สามัคคีเภสัช จ ากัด บริษัท สามัคคีเภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020051 4/2/2562

699 ซ้ือยา CefAZolin 1 gm inj (Cefzolin) จ านวน 500 
กล่อง

85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020031 4/2/2562

หนา้ 68



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

700 ซ้ือยา Cetirizine 1 mg/ml 60 ml syr (Zymed) 
จ านวน 500 ขวด

5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020039 4/2/2562

701 ซ้ือยา DTPa+IPV+HIB+HB (Hexaxim) จ านวน 50 vial
 , DTPa+IPV+HIB 0.5 ml (Pentaxim) จ านวน 20 
dose

87,205.00 87,205.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020011 4/2/2562

702 ซ้ือยา Diosmin 450+Hesperidin 50 mg tab 
(Daflon) จ านวน 380 กล่อง

97,584.00 97,584.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020028 4/2/2562

703 ซ้ือยา ENOXaparin 4000 iu/0.4 ml (Clexane) 
จ านวน 50 กล่อง

20,009.00 20,009.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020019 4/2/2562

704 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 (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020029 4/2/2562

705 ซ้ือยา Fluticasone 27.5 mcg nas spray 120d 
(Avamys) จ านวน 400 ขวด

91,592.00 91,592.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020042 4/2/2562

706 ซ้ือยา Ginkgo biloba extract 120 mg tab (Tebonin
 forte) จ านวน 100 กล่อง

50,504.00 50,504.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020015 4/2/2562

707 ซ้ือยา Ketotifen 1 mg tab (Keten) จ านวน 5 box , 
Augmentin E.S. sus (A600+C42.9/5 ml) 100 ml 
(Cavumox) จ านวน 50 ขวด

15,354.50 15,354.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020025 4/2/2562

708 ซ้ือยา Macrogol 4000 pwd 137.155 gm (Niflec) 
จ านวน 10 box

37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020036 4/2/2562

709 ซ้ือยา OmePRAzole 20 mg cap (GPO) จ านวน 
1000 กล่อง

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020024 4/2/2562

หนา้ 69



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

710 ซ้ือยา Oseltamivir 75 mg cap (GPO A Flu) จ านวน 
15 กล่อง

93,750.00 93,750.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020021 4/2/2562

711 ซ้ือยา Oxybutynin 5 mg tab (Diutropan) จ านวน 
120 กล่อง

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ 
จ ากัด

บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020035 4/2/2562

712 ซ้ือยา PotassiumCl Elixir 6.67 mEq/5 ml 60 ml 
(Potas elixir) จ านวน 500 ขวด

7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020047 4/2/2562

713 ซ้ือยา Sodium BlCarbonate 300 mg tab 
(SoDAmint) จ านวน 100 ขวด

7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020033 4/2/2562

714 ซ้ือยา Sulodexide 250 LSU tab (Vessel) จ านวน 60
 กล่อง

85,386.00 85,386.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020040 4/2/2562

715 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 (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020027 4/2/2562

716 ซ้ือยา Teriparatide 250 mcg/ml inj (Mega-PTH) 
จ านวน 8 หลอด

94,080.00 94,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020044 4/2/2562

717 ซ้ือยา Ursodeoxycholic acid 250 mg cap 
(URSolin) จ านวน 100 กล่อง , Ranitidine 150 mg 
tab (Xanidine) จ านวน 100 กล่อง

85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020049 4/2/2562

718 ซ้ือยา Vitamin B 6 100 mg tab (Pyridoxine, Besix)
 จ านวน 40 กล่อง

20,000.01 20,000.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท จรูญเภสัช จ ากัด บริษัท จรูญเภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020050 4/2/2562

719 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ฟีนิกซ์ เซอร์จิคัล อิควิปเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

PR8000062020046 4/2/2562
720 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 31,030.00 31,030.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์

 จ ากัด
บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020065 5/2/2562

หนา้ 70



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

721 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 448,276.50 448,276.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020014 5/2/2562

722 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020058 5/2/2562

723 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและก าจัดมูลฝอยติด
เช้ือประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

68,350.00 68,350.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล เฮลท์
แคร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล เฮลท์
แคร์

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020017 5/2/2562

724 ขออนุมัติซ้ือ AV Set online BVM for 5008 จ านวน 
360 เส้น

82,080.00 82,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020061 5/2/2562

725 ขออนุมัติซ้ือ Diasafe plus filter จ านวน 18 ช้ิน 85,500.00 85,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020060 5/2/2562

726 จ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์ 320,000.00 320,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ 
จ ากัด

บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020019 5/2/2562

727 ซ้ือยา CAPD 2 (1.5% Low Cal) เหลือง 5000 ml 
จ านวน 100 ถุง

79,100.00 79,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020062 5/2/2562

728 ซ้ือยา Cefixime 100 mg/5 ml syr 30 ml (Cefspan)
 จ านวน 100 ขวด

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020069 5/2/2562

729 ซ้ือยา Dexamethasone 4 mg/ml inj (DEXASONE) 
จ านวน 20 กล่อง

5,340.00 5,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020068 5/2/2562

730 ซ้ือยา Donepezil 10 mg (Aricept Evess10) จ านวน 
5 กล่อง

89,933.50 89,933.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020054 5/2/2562

หนา้ 71



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

731 ซ้ือยา Fsh Provera (Medroxyprogesterone 5 mg) 
จ านวน 30 ขวด , DIGOxin 0.50 mg/2 ml inj 
(LaNoxin) จ านวน 2 กล่อง

24,425.96 24,425.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020066 5/2/2562

732 ซ้ือยา Glycopyrronium Br 50 mcg breezhaler 
(Seebri) จ านวน 60 กล่อง

53,157.60 53,157.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020064 5/2/2562

733 ซ้ือยา Lactulose 66.7% syr 100 ml (Laevolac) 
จ านวน 1000 ขวด

58,850.00 58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020070 5/2/2562

734 ซ้ือยา Nortriptyline 25 mg tab (ORTRIP 25) จ านวน
 2 กล่อง , Chlorpheniramine 4 mg tab (Histatab) 
จ านวน 20 ขวด

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020072 5/2/2562

735 ซ้ือยา Peppermint oil 187 mg cap (Colpermin) 
จ านวน 100 box

89,000.00 89,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020067 5/2/2562

736 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 182,756.00 182,756.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020013 5/2/2562

737 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 280,554.00 280,554.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020015 5/2/2562

738 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020057 5/2/2562

739 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020114 6/2/2562

740 ซ้ือสายลีดส าหรับเคร่ือง EKG 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสพิทอล เอสเสทส์ แมเนจ
เมนท์ เซอร์วิสส์ จ ากัด

บริษัท ฮอสพิทอล เอสเสทส์ แมเนจ
เมนท์ เซอร์วิสส์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020020 6/2/2562

หนา้ 72



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

741 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 20,540.79 20,540.79 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020116 6/2/2562

742 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 50,290.00 50,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020115 6/2/2562

743 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 76,965.00 76,965.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020111 6/2/2562

744 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท เจริญ พลัส เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020093 6/2/2562

745 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,100.00 10,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020098 6/2/2562

746 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020084 6/2/2562

747 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,300.00 11,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020094 6/2/2562

748 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 21,507.00 21,507.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020081 6/2/2562

749 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 22,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์
 จ ากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020086 6/2/2562

750 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020085 6/2/2562

หนา้ 73



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

751 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020089 6/2/2562

752 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020082 6/2/2562

753 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 29,360.00 29,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020090 6/2/2562

754 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 32,528.00 32,528.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020096 6/2/2562

755 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 36,500.00 36,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020095 6/2/2562

756 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020099 6/2/2562

757 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 58,999.80 58,999.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020097 6/2/2562

758 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 63,800.00 63,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020076 6/2/2562

759 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020101 6/2/2562

760 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020075 6/2/2562

หนา้ 74



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

761 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จ ากัด บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020091 6/2/2562

762 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 82,000.00 82,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020100 6/2/2562

763 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 84,800.00 84,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด บริษัท โนวา เฮลท์ เทคโนโลย่ีส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020078 6/2/2562

764 ขอซ่อมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองควบคุมอากาศปลอดเช้ือ 48,150.00 48,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์ ไดเรคช่ัน ซิสเต็ม จ ากัด บริษัท เบสท์ ไดเรคช่ัน ซิสเต็ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020021 6/2/2562

765 ขออนุมัติซ้ือ Vascular closure device 5F จ านวน 4 
ช้ิน

27,392.00 27,392.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020083 6/2/2562

766 ขออนุมัติซ้ือSerim Residual Peroxide Test Strips 
1x100 จ านวน 5 bottle

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020077 6/2/2562

767 ขออนุมัติซ้ือทีวี LED 32 น้ิว จ านวน 2 เคร่ือง 18,000.00 18,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไทยอนันต์ ชลบุรี วิทยุ-
โทรทัศน์ จ ากัด

บริษัท ไทยอนันต์ ชลบุรี วิทยุ-โทรทัศน์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020024 6/2/2562

768 ค่าถ่ายเอกสาร ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
(เพ่ิมเติม)

505.28 505.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020104 6/2/2562

769 จ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์ 350,000.00 350,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020088 6/2/2562

770 ซ้ือผงหมึก LaserJet HP CE 278 A 91,800.00 91,800.00 ตกลงราคา บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020023 6/2/2562

หนา้ 75



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

771 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 ชนิด 12,283.60 12,283.60 ตกลงราคา บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020022 6/2/2562

772 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 16,692.00 16,692.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส 
กรุ๊ป จ ากัด

บริษัท พีเอ็นเอ็น เมดิคอล เซอร์วิส 
กรุ๊ป จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020112 6/2/2562

773 ขอซ้ือ Transfusion Set (ชุดให้เลือด)(0xxx) จ านวน 
1000 ชุด

19,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020117 7/2/2562

774 ซ้ืออุปกรณ์ส าหรับผู้มีปัญหาเก่ียวกับเท้า จ านวน 7 ชนิด 95,100.00 95,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญชูเฮาส์ ห้างหุ้นส่วนสามัญชูเฮาส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020131 7/2/2562

775 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 39,478.72 39,478.72 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020148 7/2/2562

776 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 39,804.00 39,804.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020120 7/2/2562

777 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 72,760.00 72,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020119 7/2/2562

778 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020140 7/2/2562

779 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020143 7/2/2562

780 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 23,250.00 23,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด บริษัท เมดิคอล-ไดแอกโนสติกส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020142 7/2/2562

หนา้ 76



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

781 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 69,200.00 69,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020137 7/2/2562

782 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 88,200.00 88,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020144 7/2/2562

783 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสร์หรือการแพทย์ 92,700.00 92,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020138 7/2/2562

784 ขออนุมัติค่าจ้างเดินสายใยแก้วน าแสงเช่ือมโยงอาคาร
วิจัยทางการแพทย์ จ านวน 1 งาน

265,000.00 265,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020028 7/2/2562

785 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บและก าจัดมูลฝอย
อันตราย ประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม)

3,432.00 3,432.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล เฮลท์
แคร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล เฮลท์
แคร์

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020136 7/2/2562

786 ขออนุมัติซ้ือถุงบรรจุอาหารเหลว (EZ BAG II WAY) 
จ านวน 4,000 ใบ

26,000.00 26,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020029 7/2/2562

787 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 70 แกรม 44,500.00 44,500.00 ตกลงราคา บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020026 7/2/2562

788 ซ้ือผงหมึก LaserJet HP CF283XC 87,000.00 87,000.00 ตกลงราคา บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020025 7/2/2562

789 ซ้ือยา Hyaluronate Na 20 mg/2 ml inj (Hyalgan) 
จ านวน 40 ไซร้ิง

92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020152 7/2/2562

790 ซ้ือยา Ibuprofen 400 mg (Duran) จ านวน 200 กล่อง 80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020153 7/2/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

791 ซ้ือยา Infant Food Allergic (PH CMF) ZDumex Hi 
Q) จ านวน 12 กระป๋อง

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020145 7/2/2562

792 ซ้ือยา Infant Food Lactose Free (Similac 
LF,O-lac) จ านวน 36 กระป๋อง , Glucerna 400 gm 
จ านวน 50 กระป๋อง

26,717.90 26,717.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020149 7/2/2562

793 ซ้ือยา Iopromide 300 mg/50 mL (Ultravist 300) 
จ านวน 25 กล่อง

92,287.50 92,287.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020156 7/2/2562

794 ซ้ือยา Naproxen 250 mg tab (Nasin) จ านวน 200 
กล่อง

43,870.00 43,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020154 7/2/2562

795 ซ้ือยา PETHidine (ยส2) 50 mg/1 ml จ านวน 40 
กล่อง , MORPhine 10 mg Tab (ยส 2) จ านวน 40 
กล่อง , Morphine 10 mg/5 ml syr 60 ml (ยส2) 
จ านวน 100 ขวด

20,600.00 20,600.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020139 7/2/2562

796 ซ้ือยา Pantoprazole 40 mg inj (Pantoval) จ านวน 
500 vial

31,565.00 31,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020157 7/2/2562

797 ซ้ือยา Prasugrel 10 mg tab (Effient) จ านวน 20 
กล่อง

42,671.60 42,671.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020151 7/2/2562

798 ซ้ือยา Salbutamol 0.1 mg/P MDI (Salvo 
Evoh.200d) จ านวน 500 ขวด

22,470.00 22,470.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020146 7/2/2562

799 ซ้ือยา Sodium chloride 0.9% (refill) 20 sachets 
(Cleanoze20) จ านวน 600 กล่อง , Betahistine 12 
mg (Betahis 12) จ านวน 300 กล่อง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020150 7/2/2562

หนา้ 78



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

800 ซ้ือยา THEOphylline 200 mg tab (Nuelin SR) 
จ านวน 200 กล่อง

26,536.00 26,536.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020147 7/2/2562

801 ซ้ือยา TPN Voluven inj 500 ml (HydroxyE 
Starch6%) จ านวน 30 ถุง

10,914.00 10,914.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020158 7/2/2562

802 ซ้ือยา จ านวน 5 รายการ ตามเอกสารแนบ 58,200.00 58,200.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020141 7/2/2562

803 ซ้ือหลอดไฟส าหรับชุดตรวจหู 19,750.00 19,750.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปกรณ์ภัณฑ์ เมดิ
คอล ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปกรณ์ภัณฑ์ เมดิ
คอล ซัพพลาย

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020027 7/2/2562

804 ซ้ือออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 96,553.05 96,553.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020132 7/2/2562

805 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด บริษัท พี เมดิคอล โปรดักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020125 7/2/2562

806 ซ้ือยา Ampicillin 500 mg inj (GDH) จ านวน 500 vial 5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากัด บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020162 8/2/2562

807 ซ้ือยา Augmentin 375 tab (250+C125) (AMK375) 
จ านวน 50 กล่อง

2,942.50 2,942.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020160 8/2/2562

808 ซ้ืออ๊อกซิเจนชนิดท่อ 3,723.60 3,723.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020164 8/2/2562

809 ซ้ือยา TraMADol 50 mg/1 ml inj (Tramadon) 
จ านวน 30 กล่อง

6,750.00 6,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด บริษัท ยูโทเป้ียน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020159 8/2/2562

หนา้ 79



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

810 ซ้ือยา Azithromycin 250 mg tab (Azycin) จ านวน 
40 กล่อง , Diazepam (บจ4) 10 mg/2 ml inj จ านวน
 500 amp

33,700.00 33,700.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020163 8/2/2562

811 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 25,423.20 25,423.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020201 11/2/2562

812 เปล่ียนยางรถยนต์ทะเบียน นค 6733 11,984.00 11,984.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020034 11/2/2562

813 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 29,150.00 29,150.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไท้เส กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020200 11/2/2562

814 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 30,964.00 30,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020197 11/2/2562

815 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20,300.00 20,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด บริษัท คอมเมอร์เชียล ซายส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020194 11/2/2562

816 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020206 11/2/2562

817 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020203 11/2/2562

818 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 60,000.00 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020204 11/2/2562

819 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020179 11/2/2562

หนา้ 80



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

820 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด บริษัท ไลออน อินเตอร์เมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020183 11/2/2562

821 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 6,099.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020177 11/2/2562

822 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,696.00 13,696.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พร้อม เซิร์ฟ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020180 11/2/2562

823 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 17,840.00 17,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020173 11/2/2562

824 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 21,507.00 21,507.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020185 11/2/2562

825 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 70,300.00 70,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020186 11/2/2562

826 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020178 11/2/2562

827 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 98,280.00 98,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020175 11/2/2562

828 ซ้ือซองบรรจุเวชภัณฑ์ 3,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020189 11/2/2562

829 ซ้ือน้ ายาท าความสะอาดเคร่ืองมือ 6,900.00 6,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020176 11/2/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

830 ซ้ือน้ ายาล้างเคร่ืองมือ 57,780.00 57,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020036 11/2/2562

831 ซ้ือยา CAPD 10 (1.5% Low Cal) เหลือง 2000 ml 
จ านวน 120 ถุง

17,040.00 17,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ 
จ ากัด

บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020196 11/2/2562

832 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 19,773.60 19,773.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020037 11/2/2562

833 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 41,500.00 41,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020192 11/2/2562

834 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 147,660.00 147,660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020033 11/2/2562

835 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 216,000.00 216,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กองควบคุมวัตถุเสพติด

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 กองควบคุมวัตถุเสพติด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020040 11/2/2562

836 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 236,256.00 236,256.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020031 11/2/2562

837 ซ้ือแก๊สใหญ่  จ านวน  25 ถัง 30,500.00 30,500.00 เฉพาะเจาะจง บางแสนแก๊ส บางแสนแก๊ส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020038 11/2/2562

838 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จ ากัด บริษัท เวเลอร์ เฮลธ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020195 11/2/2562

839 ขอซ้ือ Glove disposible # M จ านวน 800 กล่อง 91,200.00 91,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020222 12/2/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

840 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 43,500.00 43,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020220 12/2/2562

841 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพี เมดิคอล เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอสพี เมดิคอล เซอร์วิส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020217 12/2/2562

842 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020223 12/2/2562

843 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 54,000.00 54,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด บริษัท ซีซี เฮลท์ แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020224 12/2/2562

844 ซ้ือยา AdeNOsine 6 mg/2 ml (Adenocor) จ านวน 
10 กล่อง

26,300.60 26,300.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020215 12/2/2562

845 ซ้ือยา CoTerGuai (ยส3) (Codee C) จ านวน 10 ขวด 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020211 12/2/2562

846 ซ้ือยา Hyaluronate Na 0.18% e.d (Vislube) จ านวน
 100 กล่อง

96,086.00 96,086.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020213 12/2/2562

847 ซ้ือยา INSulin Aspart 100u/ml 3 ml (NovoRapid 
PF) จ านวน 100 กล่อง

88,275.00 88,275.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020216 12/2/2562

848 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 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020218 12/2/2562

849 ซ้ือยา LoraZEpam 1 mg tab จ านวน 30 กล่อง 10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020212 12/2/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

850 ซ้ือยา N.S.S Irrigate 1000 ml (ขวดพลาสติก) (AS) 
จ านวน 3000 ขวด

87,000.00 87,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวย
เภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020214 12/2/2562

851 ซ้ือยา Tafluprost ed 15 micrograms/ml 
(Taflotan-S) จ านวน 30 กล่อง

16,740.15 16,740.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020210 12/2/2562

852 ซ้ือยา Tigecyclin 50 mg inj (Tygacil) จ านวน 5 box 94,320.50 94,320.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020208 12/2/2562

853 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2 ชนิด 13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020041 12/2/2562

854 ขอซ้ือ Tracheostomy Stainless tube #6 (10 mm)
 จ านวน 12 อัน

10,200.00 10,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สกายเมดไลน์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สกายเมดไลน์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020219 12/2/2562

855 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020232 13/2/2562

856 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 26,964.00 26,964.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020227 13/2/2562

857 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 46,800.00 46,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด บริษัท ทริมเมอร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020226 13/2/2562

858 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 32,800.00 32,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020231 13/2/2562

859 ซ้ือชุดให้ความร้อนภายในตู้ จ านวน 1 ชุด 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด

บริษัท ซายน์ เอ็นจิเนียร์ อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020044 13/2/2562

หนา้ 84



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

860 ซ้ือลูกยาง Ckc011E : EKG Suction Electrode 
จ านวน 1 ลูก

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020236 13/2/2562

861 ซิ้ือสาย New Blu Pro Probe จ านวน 1 สาย 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020043 13/2/2562

862 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 5 
รายการ

26,649.00 26,649.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเลอร์เทค จ ากัด บริษัท แอลเลอร์เทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020241 14/2/2562

863 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณแบบ 
Access Switch จ านวน 2 ตัว

96,000.00 96,000.00 ตกลงราคา บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020046 14/2/2562

864 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 346,145.00 346,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020045 14/2/2562

865 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 2 
เคร่ือง

10,800.00 10,800.00 ตกลงราคา ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020047 14/2/2562

866 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยฟัง จ านวน  1 เคร่ือง 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด บริษัท ศูนย์การได้ยินดีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020244 14/2/2562

867 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 97,200.00 97,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท วายดี ไดซ์นอสติคส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020249 18/2/2562

868 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย 490,000.00 490,000.00 ตกลงราคา บริษัท เมดดิคอล แอพไพลแอนซ์ 
เซ็นเตอร์ จ ากัด

บริษัท เมดดิคอล แอพไพลแอนซ์ เซ็น
เตอร์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020051 18/2/2562

869 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 491,130.00 491,130.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020050 18/2/2562

หนา้ 85



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

870 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 488,947.20 488,947.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020049 18/2/2562

871 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 285,000.00 285,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020048 18/2/2562

872 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 14,382.00 14,382.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาร์ฟ่ี (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ดาร์ฟ่ี (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020268 20/2/2562

873 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล
แตนท์ จ ากัด

บริษัท ฟอร์แคส ซายน์เอนซ์ คอนซัล
แตนท์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020295 20/2/2562

874 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 15,739.00 15,739.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020287 20/2/2562

875 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 91,649.00 91,649.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020288 20/2/2562

876 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพล้น เมดิคอล จ ากัด บริษัท แพล้น เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020276 20/2/2562

877 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 13,850.00 13,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020279 20/2/2562

878 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 18,840.00 18,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020273 20/2/2562

879 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020271 20/2/2562

หนา้ 86



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

880 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 67,800.00 67,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020269 20/2/2562

881 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 77,200.00 77,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด บริษัท เดต้า วิล เซอจิเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020281 20/2/2562

882 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองล้างจาน
อัตโนมัติ

19,795.00 19,795.00 ตกลงราคา บริษัท แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

บริษัท แมชชีนเนอร่ี เซอร์วิส แอนด์ 
ซัพพลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020052 20/2/2562

883 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จ านวน 2 
รายการ

77,500.00 77,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด บริษัท ไพรม์เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020297 20/2/2562

884 ขออนุมัติซ้ือสายให้อาหาร จ านวน 2 รายการ 7,600.00 7,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020292 20/2/2562

885 ค่าบริการสลายน่ิว 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวีเมด จ ากัด บริษัท โนวีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020283 20/2/2562

886 ค่าบริการสลายน่ิว 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวีเมด จ ากัด บริษัท โนวีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020053 21/2/2562

887 ซ้ือยา ATEnolol 50 mg (Prenolol) จ านวน 500 
กล่อง , Spironolactone 25 mg tab (Hyles25) 
จ านวน 20 กล่อง

17,500.00 17,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020263 20/2/2562

888 ซ้ือยา Albumin 20% 50 ml (Albumin 20TRCS) 
จ านวน 50 vial

51,400.00 51,400.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา 
สภากาชาดไทย

ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา 
สภากาชาดไทย

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020294 20/2/2562

889 ซ้ือยา Eletriptan 40 mg (Relpax) จ านวน 200 กล่อง 35,738.00 35,738.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020260 20/2/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

890 ซ้ือยา Filgrastim 300 mcg inj (Neutromax) จ านวน 
50 amp , Cefixime 100 mg cap (Cefspan) จ านวน
 30 กล่อง

92,000.00 92,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020286 20/2/2562

891 ซ้ือยา Finasteride 5 mg tab (Firide) จ านวน 500 
กล่อง

83,460.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020277 20/2/2562

892 ซ้ือยา Fsh CycloProgynova21(EV2/21+NG0.5/10) 
จ านวน 100 แผง , Melatonin 2 mg tab (Circodin) 
จ านวน 100 กล่อง

85,707.00 85,707.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020289 20/2/2562

893 ซ้ือยา Gabapentin 300 mg cap (Berlontin) จ านว 
350 กล่อง

98,000.00 98,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตร้ี
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020274 20/2/2562

894 ซ้ือยา HPV vac Quadrivalent 0.5 ml (Gardasil) 
จ านวน 30 dose , Mometasone 0.1% 5 gm cream
 (Elomet) จ านวน 300 หลอด

88,114.50 88,114.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020272 20/2/2562

895 ซ้ือยา Hepatitis A 80u/0.5 ml (Avaxim) จ านวน 50
 dose

35,000.24 35,000.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020265 20/2/2562

896 ซ้ือยา Mometasone 50 mcg nasal spray 140d 
(NasonexAQ) จ านวน 160 ชุด

90,222.40 90,222.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020264 20/2/2562

897 ซ้ือยา N.S.S 0.9% 100 ml จ านวน 5000 ถุง , N.S.S 
0.9% 2000 ml จ านวน 300 ถุง

99,200.00 99,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวย
เภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020291 20/2/2562

898 ซ้ือยา Pitavastatin 2 mg tab (Livalo) จ านวน 60 
กล่อง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020280 20/2/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

899 ซ้ือยา Povidone lodine Scrub 450 ml (Betamed 
Scrub) จ านวน 240 bot , Povidone lodine Soln 
200 ml (Betamed Soln) จ านวน 500 bot , M. 
Carminative 240 ml จ านวน 300 ขวด

54,099.20 54,099.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020262 20/2/2562

900 ซ้ือยา Silver sulfadiazi.1% cream 250 gm (Silvex)
 จ านวน 200 กระปุก

42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020278 20/2/2562

901 ซ้ือยา Vitamin C 500 mg tab 15 เม็ด/หลอด (Ascee)
 จ านวน 200 หลอด , ORS 3.3 gm pdr (ROF Minera)
 จ านวน 200 กล่อง

33,170.00 33,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮ้ัว จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020261 20/2/2562

902 ซ้ือยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 96,621.00 96,621.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020296 20/2/2562

903 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ 
จ ากัด

บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020285 20/2/2562

904 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 72,800.00 72,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020299 21/2/2562

905 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020301 21/2/2562

906 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 97,600.00 97,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020300 21/2/2562

907 ซ้ือวัสดุส านักงาน 22 ชนิด 34,580.00 34,580.00 ตกลงราคา อมรเลิศวิทย์ อมรเลิศวิทย์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020056 21/2/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

908 จ้างท าส่ือใช้ในโครงการฯ 65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูรพา พับลิชช่ิง จ ากัด บริษัท บูรพา พับลิชช่ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020055 21/2/2562

909 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 10 ชนิด 23,167.64 23,167.64 ตกลงราคา บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020057 21/2/2562

910 ขออนุมัติซ้ือชุดรางเล่ือน จ านวน 1 ชุด 16,400.00 16,400.00 ตกลงราคา บริษัท สปีดเวย์ โรลเลอร์ แอนด์ 
คอนเวเยอร์ จ ากัด

บริษัท สปีดเวย์ โรลเลอร์ แอนด์ คอนเว
เยอร์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020054 21/2/2562

911 ขอซ้ือ แผ่นข้ัวสัญญาณไฟฟ้าส าหรับเคร่ือง EST จ านวน
 4 แพ็ค

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ ากัด บริษัท เซนต์เมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020316 22/2/2562

912 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 17,000.00 17,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020318 22/2/2562

913 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 28,355.00 28,355.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020313 22/2/2562

914 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 5 รายการ 21,760.00 21,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020308 22/2/2562

915 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 3 รายการ 66,000.00 66,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดดิก้า จ ากัด บริษัท เมดดิก้า จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020315 22/2/2562

916 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 3 รายการ 42,372.00 42,372.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020311 22/2/2562

917 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 5 รายการ 12,198.00 12,198.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020310 22/2/2562

หนา้ 90



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

918 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 3 รายการ 33,700.00 33,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020317 22/2/2562

919 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,700.00 6,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020320 25/2/2562

920 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 14,200.00 14,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020319 25/2/2562

921 ซ้ือยา DexTROmethorphan 15 mg จ านวน 200 
กล่อง

15,600.00 15,600.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหาร

โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหาร

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020323 25/2/2562

922 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 81,000.00 81,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020321 25/2/2562

923 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 51,000.00 51,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020322 25/2/2562

924 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 11,280.00 11,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020327 26/2/2562

925 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน  1 รากยาร 171,200.00 171,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020058 26/2/2562

926 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 46,600.00 46,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020330 26/2/2562

927 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020335 26/2/2562

หนา้ 91



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

928 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 30,495.00 30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด บริษัท แอฟฟินิเท็ค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020336 26/2/2562

929 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 25,025.00 25,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020342 26/2/2562

930 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 27,895.00 27,895.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020346 26/2/2562

931 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30,630.00 30,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020343 26/2/2562

932 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 37,503.50 37,503.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020349 26/2/2562

933 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 74,280.00 74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020344 26/2/2562

934 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 74,280.00 74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020345 26/2/2562

935 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 74,280.00 74,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020348 26/2/2562

936 ค่าบริการชุดกล้องส่องตรวจ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวีเมด จ ากัด บริษัท โนวีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020353 26/2/2562

937 ค่าบริการสลายนิว 72,000.00 72,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด บริษัท แอสราส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020063 28/2/2562

หนา้ 92



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

938 ค่าบริการสลายน่ิว 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวีเมด จ ากัด บริษัท โนวีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020062 28/2/2562

939 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
มีนาคม 2562

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด บริษัท แล็บเฮ้าส์ (ชลบุรี) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020064 28/2/2562

940 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
มีนาคม 2562

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 ชลบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 6 ชลบุรี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020340 26/2/2562

941 ค่าส่ิงส่งตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ ประจ าเดือน
มีนาคม 2562

50,170.00 50,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์
 จ ากัด

บริษัท เนช่ันแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020065 28/2/2562

942 ซ้ือยา Co beneldopa 200+50 (VOPAR 250) จ านวน
 100 กล่อง , Quetiapine 200 mg tab (Quantia 
200) จ านวน 25 กล่อง

97,000.00 97,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดไลน์ จ ากัด บริษัท เมดไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020334 26/2/2562

943 ซ้ือยา Eperisone HCl 50 mg tab (Myonal) จ านวน 
45 Pack

95,818.50 95,818.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020332 26/2/2562

944 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 24,075.00 24,075.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020328 26/2/2562

945 ขอซ้ือ O2-Sensor (Capsule) 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020379 27/2/2562

946 ถ่ายเอกสารแบบฟอร์มโรงพยาบาลรายการดังแนบ 54,453.30 54,453.30 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020061 27/2/2562

947 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 23,047.80 23,047.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020355 27/2/2562

หนา้ 93



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

948 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จ ากัด บริษัท บิซิคอม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020357 27/2/2562

949 ค่าบริการทางทันตกรรม (งานฟันปลอม) ประจ าเดือน
มีนาคม 2562

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด บริษัท เด็นทาเนียร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020060 27/2/2562

950 ซ้ือยา Aniosyme DLM-maxi-5 litr (ล้างเคร่ืองมือส
โคป) จ านวน 5 แกลลอน

18,725.00 18,725.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020361 27/2/2562

951 ซ้ือยา Cc Microgest28(EE30+Lev.l150) (Anna) 
จ านวน 2 กล่อง , DicloFENac 25 mg tab (Difelene)
 จ านวน 100 กล่อง , Paracetamol 250 mg/5 ml 
sus 60 ml (Sara forte) จ านวน 1000 กล่อง

28,770.00 28,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020370 27/2/2562

952 ซ้ือยา D 5 W 500 ml จ านวน 120 ถุง , Acetar 1000
 ml (A.N.B) จ านวน 400 ถุง

20,840.00 20,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี (อ านวย
เภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020376 27/2/2562

953 ซ้ือยา Dex Oph (Dex 1 mg+Neo5mg/ml) e.d 4 ml
 จ านวน 300 ขวด

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด บริษัท แสงไทยเมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020366 27/2/2562

954 ซ้ือยา Diazepam (บจ4) 5 mg tab (Diano5) จ านวน 
5 ขวด

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. โรงงานมิลาโน หจก. โรงงานมิลาโน คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020362 27/2/2562

955 ซ้ือยา Furosemide 20 mg/2 ml inj จ านวน 1000 
amp , Ibuprofen 100 mg/5 ml 60 ml (Bunofen) 
จ านวน 300 ขวด , Quinine Sulfate 300 mg tab 
จ านวน 1 ขวด

9,955.00 9,955.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020369 27/2/2562

956 ซ้ือยา Fusidic acid/Bet val. Cream 5 gm (Fucicort)
 จ านวน 100 หลอด

9,951.00 9,951.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020368 27/2/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

957 ซ้ือยา Macrogol (PEG) 4000 10 gm sac (Forlax) 
จ านวน 100 กล่อง

26,215.00 26,215.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทย
แลนด์) จ ากัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020371 27/2/2562

958 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 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020363 27/2/2562

959 ซ้ือยา Ritonavir 100 mg cap (RTV,Norvir) จ านวน 
20 box

26,129.40 26,129.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020360 27/2/2562

960 ซ้ือยา TPN SmofKabiven Pl 1300 KCal inj (1904 
ml) จ านวน 20 bag

32,956.00 32,956.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020367 27/2/2562

961 ซ้ือยา Tizanidine 2 mg tab (Tizan) จ านวน 200 
กล่อง

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ ากัด

บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020375 27/2/2562

962 ซ้ือยา Valproate 500 mg tab (Depakine Chrono) 
จ านวน 300 ขวด

90,522.00 90,522.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020365 27/2/2562

963 ซ้ือยา Ytp Plai Oil Cream (Plaivana) จ านวน 1500 
หลอด , Acyclovir 800 mg tab (Clinovir 800) 
จ านวน 90 กล่อง

98,520.00 98,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020374 27/2/2562

964 ซ้ือยา จ านวน 4 รายการ ตามเอกสารแนบ 65,217.30 65,217.30 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020359 27/2/2562

965 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 10,130.76 10,130.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020378 27/2/2562

966 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,945.00 1,945.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020389 28/2/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

967 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 424,000.00 424,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020068 28/2/2562

968 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020385 28/2/2562

969 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020388 28/2/2562

970 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 48,800.00 48,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020386 28/2/2562

971 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020387 28/2/2562

972 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020383 28/2/2562

973 ขออนุมัติซ้ือ0.9% Sodium Chloride (NSS) 1,000 ml
 จ านวน 1,200 ขวด

36,600.00 36,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด บริษัท สตาร์แล็บ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020398 28/2/2562

974 ขออนุมัติซ้ือElisio 190 HR จ านวน 48 ช้ิน, Elisio 130
 HR จ านวน 48 ช้ิน

80,160.00 80,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020399 28/2/2562

975 ขออนุมัติซ้ือMDT Plus 4 Cold Sterilant, 5000 ml 
จ านวน 15 แกลลอน

22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020396 28/2/2562

976 ขออนุมัติซ้ือเก้าอ้ีพักคอย ชนิด 2 ท่ีน่ังและ ชนิด 3 ท่ีน่ัง 490,086.75 490,086.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.อาร์.พี. อินดัสตร้ี จ ากัด บริษัท เอฟ.อาร์.พี. อินดัสตร้ี จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020066 28/2/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

977 ซ้ือถุงผ้าก๊อส ขนาด 2.5''x5.5'' ส าหรับห่อปลายสาย 
Double Lumen จ านวน 500 ซอง

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020402 28/2/2562

978 ซ้ือยา Deferoxamine 500 mg inj (Desferal) จ านวน
 10 กล่อง

18,190.00 18,190.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020401 28/2/2562

979 ซ้ือยา Epoetin alfa 10000iu (Espogen) จ านวน 80 
syringe

86,456.00 86,456.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020381 28/2/2562

980 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา  จ านวน 1 รายการ 411,682.50 411,682.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PO8000062020067 28/2/2562

981 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด บริษัท เฟิร์มเมอร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

PR8000062020384 28/2/2562

982 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน,น้ ามัน
แก๊สโซฮอล์95,น้ ามันเบนซินธรรมดา,น้ ามันดีเซล คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020002 1/2/2562

983 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ BOD Bottle 300ml 
WHEATON,Beaker 50ml.DURAN ฯลฯ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

23,430.86 23,430.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท สามชัย เคมิคอล จ ากัด บริษัท สามชัย เคมิคอล จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700062020001 1/2/2562

984 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด จ านวน 1 
งาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

1,551.50 1,551.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส
 จ ากัด

บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020003 1/2/2562

985 ค่าถ่ายเอกสาร 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020007 4/2/2562

986 ค่าถ่ายเอกสาร 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020008 4/2/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

987 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถรับ-ส่งนิสิต(รถสองแถว จ านวน 5
 คันๆละ 700 บาท) วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2562  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์ พ่ึงทอง นายประจักษ์ พ่ึงทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020012 6/2/2562

988 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถรับ-ส่งนิสิต(รถสองแถว จ านวน 5
 คันๆละ 700 บาท/วัน) วันท่ี 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์ พ่ึงทอง นายประจักษ์ พ่ึงทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020014 6/2/2562

989 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถรับ-ส่งนิสิต(รถสองแถว จ านวน 5
 คันๆละ 700 บาท/วัน) วันท่ี 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประจักษ์ พ่ึงทอง นายประจักษ์ พ่ึงทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020013 6/2/2562

990 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 4 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษะ
การซ้ือแนบ

305.00 305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
ส านักงานใหญ่

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
ส านักงานใหญ่

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020039 8/2/2562

991 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 3,316 แผ่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

1,260.08 1,260.08 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020046 8/2/2562

992 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 10,461 แผ่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

3,975.18 3,975.18 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020038 8/2/2562

993 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 15 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษะ
การซ้ือแนบ

9,486.00 9,486.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ArduinoChonburi ร้าน ArduinoChonburi เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020041 8/2/2562

994 ขออนุมัติจัดจ้าง เปล่ียนแผงรีโมทคอนโทรล 
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 รายการ (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)

2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020024 8/2/2562

995 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 6 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษะ
การซ้ือแนบ

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.ประภัสสร ร้าน ศ.ประภัสสร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020043 8/2/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

996 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร 3,391.12 3,391.12 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020049 11/2/2562

997 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงานดังเอกสารแนบ 10,062.00 10,062.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700062020003 13/2/2562

998 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุดินป้ัน,สีใต้เคลือบ,ผงสีเคลือบ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษะ
การซ้ือแนบ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุ้มวิมานดิน ร้านคุ้มวิมานดิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020061 13/2/2562

999 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษ A4  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29,400.00 29,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700062020002 13/2/2562

1000 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ ม.
บูรพา-สนามบินสุวรรณภูมิ ในวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2562
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020067 14/2/2562

1001 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด จ านวน 1 
งาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

3,878.75 3,878.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส
 จ ากัด

บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020072 14/2/2562

1002 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่ จ านวน 12 แพ็ค
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณ
ลักษะการซ้ือแนบ

3,360.00 3,360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020071 14/2/2562

1003 ขออนุมัติจัดซ้ือ แก๊ส 48 กก. จ านวน 1 ถัง 1,210.00 1,210.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบูรพาแก๊ส ร้านบูรพาแก๊ส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020075 15/2/2562

1004 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ AMMONIUM CHLORIDE GR ACS,
 ISO “Merck” 1 KG, SODIUM CHLORIDE GR FOR 
ANALYSIS ACS, ISO “Merck” 1 KG ฯลฯ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

21,398.93 21,398.93 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700062020006 15/2/2562

1005 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุหน้ากากอนามัย จ านวน 2 กล่อง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการซ้ือแนบ

566.00 566.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพาจ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020076 15/2/2562

หนา้ 99



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1006 ขออนุมัติงานซ่อมแซมผนังห้องเก็บเอกสารใต้บันได 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 
งาน

16,691.89 16,691.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี เค พาวเวอร์เทค จ ากัด บริษัท เอส พี เค พาวเวอร์เทค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700062020005 15/2/2562

1007 ขออนุมัติจัดซ้ือ Alumina 0.3 ไมครอน, Alumina 0.05
 ไมครอน จ านวน 2 รายการ (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ)

9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีซิช่ัน อิควิปเมนต์ จ ากัด บริษัท พรีซิช่ัน อิควิปเมนต์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020079 15/2/2562

1008 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและอุปกรณ์เคร่ืองมือช่าง 
จ านวน 24 รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษะการซ้ือแนบ

84,455.10 84,455.10 เฉพาะเจาะจง ซีซีพาณิชย์ ซีซีพาณิชย์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700062020007 18/2/2562

1009 ซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ย่ีห้อ Carrier ขนาด 12000
 BTU

5,671.00 5,671.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020086 18/2/2562

1010 เพ่ือขออนุมัติค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ ดัง
เอกสารเเนบ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

4,046.62 4,046.62 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020082 18/2/2562

1011 เพ่ือขออนุมัติจัดซ้ือ Adapter Raspberry pi 3 ,ปล๊ัก
พ่วง ,Fuses  และอ่ืนๆ 6 รายการ ดังเอกสารเเนบ 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

6,090.00 6,090.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ จอดสันเทียะ นายอ านาจ จอดสันเทียะ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020083 18/2/2562

1012 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเส้นพลาสติก จ านวน 4 รายการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณ
ลักษะการซ้ือแนบ

30,495.00 30,495.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอเทค จ ากัด บริษัท นีโอเทค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700062020008 18/2/2562

1013 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ Racing Drone จ านวน 7 
รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษะการซ้ือแนบ

16,510.00 16,510.00 เฉพาะเจาะจง มาศสุภา  ร่มพิกุล มาศสุภา  ร่มพิกุล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700062020009 18/2/2562

1014 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้า จ านวน 3 รายการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณ
ลักษะการซ้ือแนบ

7,586.30 7,586.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีนัส ซัพพลาย จ ากัด บริษัท วีนัส ซัพพลาย จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020096 18/2/2562

1015 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้า จ านวน 45 รายการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณ
ลักษะการซ้ือแนบ

42,513.00 42,513.00 เฉพาะเจาะจง นายอ านาจ จอดสันเทียะ นายอ านาจ จอดสันเทียะ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700062020011 18/2/2562

หนา้ 100



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1016 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมหม้อน้ าพัดลม,ปรับถ่วงล้อ,น้า
มันเคร่ือง, กรองน้ ามันฯลฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

19,927.15 19,927.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700062020010 18/2/2562

1017 ขออนุมัติจัดจ้างปร๊ินสีแผ่นพับ ฯลฯ จ านวน 2 รายการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านข้าวโอ๊ตก๊อปป้ี ร้านข้าวโอ๊ตก๊อปป้ี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020100 20/2/2562

1018 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด จ านวน 1 
งาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

1,551.50 1,551.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส
 จ ากัด

บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020102 20/2/2562

1019 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาด จ านวน 1 
งาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

6,206.00 6,206.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส
 จ ากัด

บริษัท ซี.วี.เอส.พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020099 20/2/2562

1020 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถบัสไป-กลับ ม.บูรพา-บริษัท 
King pac industrial Co.,Ltd จ.ชลบุรี ในวันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020098 20/2/2562

1021 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน,น้ ามัน
แก๊สโซฮอล์95,น้ ามันเบนซินธรรมดา,น้ ามันดีเซล
ประจ าเดือนมีนาคม 2562ส านักงานคณบดี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020109 22/2/2562

1022 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเบนซินธรรมดา ประจ าเดือน
มีนาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020110 22/2/2562

1023 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อม โทรทัศน์แอลอีดี ขนาด 42 น้ิว 
ย่ีห้อ LG รุ่น 42L V3730

6,099.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020112 22/2/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1024 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์คมชัดลึก,ไทยโพส,กรุงเทพ
ธุรกิจ เข้าห้องสมุดคณะฯและหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเข้า
ศูนย์สอบเทียบฯ ประจ าเดือนมีนาคม 2562 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

1,155.00 1,155.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เกษากร ร้าน เกษากร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020111 22/2/2562

1025 ขออนุมัติจัดจ้างปร้ินไวนิล ขนาด 2.55x1.20 เมตร แบบ
ละเอียด,ปร้ินไวนิลขนาด AO แบบละเอียด คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง ต้นบุญการพิมพ์ ต้นบุญการพิมพ์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020113 25/2/2562

1026 ขออนุมัติจัดจ้างอัดขยายภาพสีขนาด 12x15 น้ิว อัด
กรอบรูปหลุยส์ พร้อมป้ายช่ือ อดีตคณบดี 1 ท่าน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสระยา  น้อมเศียร นางสาวโสระยา  น้อมเศียร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020119 26/2/2562

1027 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายอะคริลิคติดสติกเกอร์ ขนาด 
10x20 ซม. พร้อมติดต้ังสติกเกอร์ฝ้าไดคัทเป็นตัวอักษร 
ขนาด 65x180 ซม.พร้อมติดต้ัง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

13,810.00 13,810.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700062020012 27/2/2562

1028 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ไปกลับ โรงแรมเลอ
คาซ่า - คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา จ.ชลบุรี ในวันท่ี
 4 มี.ค.2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นายมร ชาวเหนือ นายมร ชาวเหนือ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020134 28/2/2562

1029 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา ส าหรับลิฟท์ ตัว 
1,2,3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

42,051.00 42,051.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PO0700062020014 28/2/2562

1030 ขออนุมัติจัดซ้ือ สดืออ่าง, ท่อชาบใต้อ่าง จ านวน 2 
รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์  อิเลคทริค ร้านกฤษณ์  อิเลคทริค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR0700062020130 28/2/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1031 ขออนุมัติจัดจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ ม.บูรพา - 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จ านวน 1
 คัน ในวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (ไป-กลับ) ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสม
ในวงเงินงบประมาณ

PR050 21/11/2561

1032 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด

9,800.00           8,480.00 เฉพาะเจาะจง นางวิลัย สีไพร นางวิลัย สีไพร ราคา PR0206062020198 1/2/2562

1033 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด

9,800.00           9,470.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัย เสือหลง นางอุทัย เสือหลง ราคา PR0206062020194 1/2/2562

1034 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคาร 50 ปี

9,800.00           8,810.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ เพ่ิมลาภ นางสาวกนกวรรณ เพ่ิมลาภ ราคา PR0206062020296 1/2/2562

1035 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด

9,800.00           9,470.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยวรรณ เสือหลง นางสาวปิยวรรณ เสือหลง ราคา PR0206062020192 1/2/2562

1036 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคาร 50 ปี

9,800.00           8,810.00 เฉพาะเจาะจง นางจันท์ยา ทรงฤทธ์ิ นางจันท์ยา ทรงฤทธ์ิ ราคา PR0206062020295 1/2/2562

1037 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด

9,800.00           9,140.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมใจ เสือหลง นางสาวสมใจ เสือหลง ราคา PR0206062020193 1/2/2562

1038 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคาร 50 ปี

9,800.00           8,810.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี คงศักด์ิ นางสาวอัญชลี คงศักด์ิ ราคา PR0206062020297 1/2/2562

1039 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด

9,800.00           9,470.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ครองคิด หมู่เท่ียง น.ส.ครองคิด หมู่เท่ียง ราคา PR0206062020195 1/2/2562

1040 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด

9,800.00           9,470.00 เฉพาะเจาะจง นายธนเสฏฐ์ โฉมงามนัทธ์ นายธนเสฏฐ์ โฉมงามนัทธ์ ราคา PR0206062020190 1/2/2562

1041 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด

9,800.00           8,150.00 เฉพาะเจาะจง นายเย่ียม โฉมงาม นายเย่ียม โฉมงาม ราคา PR0206062020189 1/2/2562

1042 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด

9,800.00           9,140.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวล าพึง เสือหลง นางสาวล าพึง เสือหลง ราคา PR0206062020191 1/2/2562

1043 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด

9,800.00           9,470.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภิดา ศิริชาติ นางสาวศุภิดา ศิริชาติ ราคา PR0206062020196 1/2/2562

1044 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด

9,800.00           9,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชชานันท์ นวลศรี นางสาวพิชชานันท์ นวลศรี ราคา PR0206062020197 1/2/2562

หนา้ 103



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1045 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 1,811.51 1,811.51 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062020037 5/2/2562

1046 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่ากล้อง
วงจรปิดและอุปกรณ์

36,968.50 36,968.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีสเทิร์น ไอที ซัพพลาย จ ากัด บริษัท อีสเทิร์น ไอที ซัพพลาย จ ากัด ราคา PO0206062020007 9/2/2562

1047 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 4,194.40 4,194.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

ราคา PR0206062020038 5/2/2562

1048 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 5,857.18 5,857.18 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

ราคา PR0206062020040 6/2/2562

1049 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมท่ีอาคารชุดพักอาศัย

9,070.00 9,070.00 เฉพาะเจาะจง นายเสถียร จันดาเรียง นายเสถียร จันดาเรียง ราคา PR0206062020084 10/2/2562

1050 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าอุปกรณ์
ขยายสัญญาณ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด บริษัท แสนสุข วิช่ัน จ ากัด ราคา PR0206062020220 20/2/2562

1051 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคาร 50 ปี

9,800.00           9,470.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอัญชลี คงศักด์ิ นางสาวอัญชลี คงศักด์ิ ราคา PR0206062020312 28/2/2562

1052 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคาร 50 ปี

9,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ เพ่ิมลาภ นางสาวกนกวรรณ เพ่ิมลาภ ราคา PR0206062020311 28/2/2562

1053 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคาร 50 ปี

9,800.00 เฉพาะเจาะจง นางจันท์ยา ทรงฤทธ์ิ นางจันท์ยา ทรงฤทธ์ิ ราคา PR0206062020310 28/2/2562

1054 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด

9,800.00 เฉพาะเจาะจง นางอุทัย เสือหลง นางอุทัย เสือหลง ราคา PR0206062020304 28/2/2562

1055 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด

9,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวล าพึง เสือหลง นางสาวล าพึง เสือหลง ราคา PR0206062020305 28/2/2562

1056 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด

9,800.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ครองคิด หมู่เท่ียง น.ส.ครองคิด หมู่เท่ียง ราคา PR0206062020308 28/2/2562

1057 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด

9,800.00 เฉพาะเจาะจง นายเย่ียม โฉมงาม นายเย่ียม โฉมงาม ราคา PR0206062020300 28/2/2562

1058 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด

9,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมใจ เสือหลง นางสาวสมใจ เสือหลง ราคา PR0206062020303 28/2/2562

1059 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด

9,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภิดา ศิริชาติ นางสาวศุภิดา ศิริชาติ ราคา PR0206062020306 28/2/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1060 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด

9,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพิชชานันท์ นวลศรี นางสาวพิชชานันท์ นวลศรี ราคา PR0206062020309 28/2/2562

1061 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาด

9,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยวรรณ เสือหลง นางสาวปิยวรรณ เสือหลง ราคา PR0206062020302 28/2/2562

1062 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA 
จ านวน 4 เคร่ือง

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062020046 6/2/2562

1063 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 49 น้ิว

19,990.00 19,990.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PR0206062020052 7/2/2562

1064 ขออนุมัติเบิกเงินค่าโทรศัพท์ไร้สาย จ านวน 1 เคร่ือง 1,699.00 1,699.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206062020051 7/2/2562

1065 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 4,200 ANSI Lumens จ านวน 2 เคร่ือง

84,800.00 84,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกัลยาณมิตร 48 ร้านกัลยาณมิตร 48 ราคา PR0206062020053 7/2/2562

1066 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเข้าเล่มปกแข็งพิมพ์ทองในเอกสาร
ค าส่ังมหาวิทยาลัยบูรพาประจ าปี 2552 จ านวน 23 เล่ม

8,050.00 8,050.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ ราคา PR0206062020073 8/2/2562

1067 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล '' 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ ราคา PR0206062020072 8/2/2562

1068 ขออนุมัติเบิกเงินค่าท่อน าน้ า จ านวน 2 ชุด 340.00 340.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวภารดี ศิริมาสกุล นางสาวภารดี ศิริมาสกุล ราคา PR0206062020062 7/2/2562
1069 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้าย 11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ ราคา PR0206062020278 26/2/2562
1070 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเป๋าหูห้ิว แบบพับได้ จ านวน 300

 ใบ
15,000.00         15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ.จีเนียส จ ากัด บริษัท เอส.เอ.จีเนียส จ ากัด ราคา PR0206062020015 3/2/2562

1071 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองท าลายเอกสาร สีด า EBA 
1824S จ านวน 1 เคร่ือง

38,500.00 38,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206062020043 6/2/2562

1072 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะไป ม.บูรพา-
ห้องอาหารจรินทิพย์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ วันท่ี 24 
กุมภาพันธ์ 2562

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062020120 14/2/2562

1073 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตัดแต่งจามจุรี 3 ก่ิงใหญ่ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยรัตน์ สุพรรณ นายชัยรัตน์ สุพรรณ ราคา PR0206062020176 15/2/2562
1074 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม

ป๊ัมน้ าเคร่ืองกรองทรายสระว่ายน้ า
15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PR0206062020036 5/2/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1075 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไว
นิล

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย หัตถกิจอุดม ราคา PR0206062020041 6/2/2019

1076 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไว
นิล

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทปร้ินส์ ร้านสมาร์ทปร้ินส์ ราคา PR0206062020044 6/2/2019

1077 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่ากรอบรูป 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอสเอ็มโฟโต้ดิจิตอล ร้านเอสเอ็มโฟโต้ดิจิตอล ราคา PR0206062020068 8/2/2019

1078 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่า
ระบบเสียง

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ ราคา PR0206062020069 8/2/2019

1079 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ราคา PR0206062020212 19/2/2019

1080 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในการเรียนการ
สอน BFA

24,961.00         24,961.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมใจค้าหนังสือเคร่ืองเขียน 
จ ากัด

บริษัท สมใจค้าหนังสือเคร่ืองเขียน 
จ ากัด

จัดเตรียมส าหรับเบิกใช้ในการ
เรียนการสอนของนิสิต
สาขาวิชานิเทศน์ศิลป์

PR2600062020005 1/2/2562

1081 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซักผ้าปูท่ีนอน ระหว่าง
วันท่ี 1 - 15 ก.พ.  2562

11,770.00 10,784.53 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด เพ่ือบริการซักผ้าปูท่ีนอน
ส าหรับห้องปฏิบัติการโรงแรม

PR2600062020037 1/2/2562

1082 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ ามันรถ เดือน กพ.62 400.00             400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เพ่ือจัดเตรียมส าหรับเติม
จักรยานยนต์ ของพนักงานเดิน
เอกสารของวิทยาลัย

PR2600062020002 1/2/2562

1083 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าด่ืม 9,600.00           9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือจัดเตรียมส าหรับบริการแก่
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต และ
ใช้บริการในงานประชุม

PR2600062020003 1/2/2562

1084 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการท าความ
สะอาด ระหว่างวันท่ี 19 ก.พ.62 23 มี.ค.62

68,506.24         68,506.24 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.เจ.เซอร์วิส 2018 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.เจ.เซอร์วิส 2018 จัดจ้างท าความสะอาดเพ่ิมเติม
จ านวน 4 คน ต้ังแต่วันท่ี 16 
ก.พ.-23 มี.ค.62 ให้เพียงพอ
ต่อการให้บริการท าความ
สะอาดในช่วงท่ีมีผู้พักอาศัย
เป็นกลุ่มใหญ่ ท่ีอาคารหอพัก
นิสิตนานาชาติ

PR2600062020004 1/2/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1085 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 
เดือนกุมภาพันธ์  2562

95,000.00         11,672.30 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส สุกใส นายวิทวัส สุกใส เพ่ือถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 
จัดเตรียมชีทและส่ือการเรียน
การสอนส าหรับนิสิต

PR2600062020006 1/2/2562

1086 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือพิมพ์เดือน กพ.62 2,000.00 1,330.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่นิสิต
วิทยาลัยนานาชาติด้าน
เศรษฐกิจและสังคม

PR2600062020001 1/2/2562

1087 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างพิมพ์ไวนิลและโปสเตอร์ 6,000.00           2,280.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ์  วัฒนศิริ นายกิติพงษ์  วัฒนศิริ เพ่ือจัดเตรียมส าหรับ
ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เก่ียวกับงานวิจัย Assessing 
and Improving Research 
Performance at South East
 Asian Universities 
(REPESEA) ภายใต้
โครงการวิจัยทุน Erasmus

PR2600062020039 13/2/2562

1088 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าด่ืมจ านวน 200 แพ็ค 9,600.00           9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือจัดเตรียมส าหรับบริการแก่
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต และ
ใช้บริการในงานประชุม

PR2600062020038 13/2/2562

1089 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างตรวจเช็ครถยนต์ตาม
ระยะทาง

3,000.00           2,402.69 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด เป็นการบ ารุงรักษารถยนต์ 
โดยการน ารถเข้าตรวจเช็๕ตาม
ระยะทาง 330,000 กม. 
ทะเบียน นค-8305

PR2600062020044 13/2/2562

1090 ขอความเห็นชอบในการเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 
50 เคร่ือง

105,000.00       105,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เช่าคอมเพ่ือใช้ในส านักงาน PO2600062020002 13/2/2562

1091 ขอความเห็นชอบในการจัดหาเจลอาบน้ าและแชมพู 7,160.00           7,160.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน)  บริษัท สยามแม็คโคร จากัด(มหาชน) จัดเตรียมส าหรับใบริการใน
ห้องพัก แก่ผู้เข้าพักเป็นกลุ่ม 
เป็นการจองห้องพักในลักษณะ
ของห้องโรงแรมท่ีอาคารหอพัก
นิสิต

PR2600062020047 14/2/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1092 ขอความเห็นชอบในการจัดหากระดาษทิชชู่ม้วนใหญ่ 21,186.00         21,186.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

จัดเตรียมส าหรับบริการใน
ห้องน้ าส่วนกลางอาคารเรียน
วิทยาลัยนานาชาติและอาคาร
หอพักนิสิตนานาชาติ แก่
คณาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าท่ี 
และผู้มาติดต่อ

PR2600062020045 14/2/2562

1093 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ ากล่ันเติมแบตเตอรี 1,400.00           1,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง จัดเตรียมส าหรับเติมแบตเตอร่ี
 ส าหรับเคร่ืองจักรท่ีใช้งาน
บริเวณอาคารหอพักนิสิตและ
อาคารวิทยาลัยนานาชาติ

PR2600062020067 25/2/2562

1094 ขอความเห็นชอบในการจัดหาไฟฉุกเฉิน 50,932.00         50,932.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามแบตเตอร่ี
อิเลคทรอนิคส์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามแบตเตอร่ี
อิเลคทรอนิคส์

ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด PR2600062020065 25/2/2562

1095 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ใน
ห้องพักอาคารหอพักและอาคารเรียน

65,296.00         65,296.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่าพบ
ครุภัณฑ์ช ารุด จึงได้แจ้งช่าง
ด าเนินการซ่อม

PR2600062020062 25/2/2562

1096 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหมึกเคร่ืองพิมพ์และจัด
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์

31,286.80         31,286.80 เฉพาะเจาะจง หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค หจก. ไซเบอร์ พลัซ แอ็ดวานซ์เทค เพ่ือจัดเตรียมส าหรับเบิกใช้ใน
ส านักงานและซ่อมแซมครุภัณฑ์
เคร่ืองพิมพ์ให้พร้อมงาน

PR2600062020063 25/2/2562

1097 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ Business 
Reseach Methods จ านวน 80 เล่ม

60,800.00         60,800.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการ
เรียนการสอนในรายวิชาของ
นิสิตวิทยาลัยนานาชาติและ
เสนอแนะหนังสือเพ่ือใช้บริการ
ค้นคว้าในห้องสมุด

PR2600062020064 25/2/2562

1098 ขอความเห็นขอบในการจัดจ้างท าตราประทับ 1,500.00           1,230.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ จัดเตรียมส าหรับบุคลากรและ
คณาจารย์ เพ่ือประทับใน
เอกสารของวิทยาลัยนานาชาติ

PR2600062020066 25/2/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

วันท่ี 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันท่ี 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1099 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ  Stop
 Microbeads

1,430.00 493.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน SP Print ร้าน SP Print วัสดุใช้ในโครงการ"รณรงค์การ
เลิกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีไมโครบีดส์"

PR2600062020077 27/2/2562

1100 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ  Stop
 Microbeads

4,500.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐากูร  พรมจันทร์ นายฐากูร  พรมจันทร์ วัสดุใช้ในโครงการ"รณรงค์การ
เลิกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีไมโครบีดส์"

PR2600062020078 27/2/2562

1101 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในโครงการ Scres 
cap,Switch

650.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.เอส.โฆษณา ร้านเอ็ม.เอส.โฆษณา วัสดุใช้ในโครงการ “Screw 
cap, Switch it ให้เท่ากับได้”

PR2600062020076 27/2/2562

1102 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ ามันเติมรถจักรยานยนต์ 
เดือนมีค.62

400.00             400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เพ่ือจัดเตรียมส าหรับเติม
จักรยานยนต์ ของพนักงานเดิน
เอกสารของวิทยาลัย

PR2600062020080 28/2/2562

1103 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าด่ืม 9,600.00           9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือจัดเตรียมส าหรับบริการแก่
คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นิสิต และ
ใช้บริการในงานประชุม

PR2600062020081 28/2/2562

1104 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือพิมพ์ 2,000.00           1,470.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่นิสิต
วิทยาลัยนานาชาติด้าน
เศรษฐกิจและสังคม

PR2600062020079 28/2/2562

หนา้ 109


