
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

1 ขออนุมัติจัดซ้ือผงหมึกริโก้ 1 กล่อง 5,055.75 5055.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062030011 1/3/2562

2 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุโครงการ 1 งาน 1,762.00           1,762.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง /บริษัท บัณฑิต สเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด

ร้านไถ่เส็ง /บริษัท บัณฑิต สเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062030035 4/3/2562

3 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ 1 เคร่ือง 18,000.00         18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062030043 4/3/2562

4 ขออนุมัติจัดซ้ือเส้ือยืดโปโลแขนส้ันสีแดง พร้อมสกรีนโล
โก้ จ านวน 1 งาน

13,300.00         13,300.00 เฉพาะเจาะจง แฟช่ัน สปอร์ต แฟช่ัน สปอร์ต เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062030076 6/3/2562

5 ขออนุมัติจัดซ้ือกระดาษเกียรติบัตรและจัดพิมพ์ ขนาด 
A4- 70 แผ่น จ านวน 1 งาน

1,123.50           1,123.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮ่โกะ เพรส จ ากัด บริษัท โฮ่โกะ เพรส จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062030081 6/3/2562

6 ขออนุมัติจัดซ้ือกรอบใส่เกียรติบัตร และวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดโครงการ จ านวน 2 งาน

1,974.00           1,974.00 เฉพาะเจาะจง ไทยสยามดิจิตอล หนองมน /บริษัท 
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

ไทยสยามดิจิตอล หนองมน /บริษัท 
บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062030078 6/3/2562

7 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเต๊นท์ผ้าใบขาว ขนาด 5*12 เมตร 
จ านวน 5 หลัง

10,000.00         10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิริวงศ์  เช่ียวประสิทธ์ิ นายศิริวงศ์  เช่ียวประสิทธ์ิ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062030111 8/3/2562

8 ขออนุมัติจัดซ้ือเลนส์กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จ านวน 1 ตัว 9,990.00           9,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บ๊ิกคาเมร่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด
 (มหาชน)

บริษัท บ๊ิกคาเมร่า คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด
 (มหาชน)

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062030106 8/3/2562

9 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่ารถกระบะประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน 1 งาน

2,000.00           2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ์  กรงาม นายศุภฤกษ์  กรงาม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062030150 12/3/2562

10 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ช้ัน 
ไป-กลับ ม.บูรพา-พิพิธภัณฑ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เขต
พระนคร กรุงเทพ และพิพิธภัณฑ์การเกษรเฉลิมพระ
เกียรติ จ.ปทุมธานี  1 คัน วันท่ี 30 มีค.2562

13,000.00         13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธการ  จุลส ารวล นายยุทธการ  จุลส ารวล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062030158 12/3/2562

11 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ 1 งาน 9,630.00           9,630.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภฤกษ์  กรงาม บริษัท ลาร์จ ฟอร์จูน เอ็ดดูเทนเมนท์
 จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062030149 12/3/2562

12 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ 
ขนาด 0.75*2 เมตร จ านวน 1 งาน

300.00             300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีอาร์ตมีเดีย จ ากัด บริษัท ชลบุรีอาร์ตมีเดีย จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062030152 12/3/2562

13 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ ไป-กลับ 
ม.บูรพา-พิพิธภัณฑ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เขตพระนคร 
กรุงเทพ และพิพิธภัณฑ์การเกษรเฉลิมพระเกียรติ จ.
ปทุมธานี  1 คัน

3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสราวุธ  วรรัตน์ นายสราวุธ  วรรัตน์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062030154 12/3/2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

14 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุจัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2562 2,200.00           2,200.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริลักษณ์  ม่ันยวน นางศิริลักษณ์  ม่ันยวน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062030246 18/3/2562

15 ขออนุมัติจัดเช่าห้องสัมมนา 1 งาน 2,700.00           2,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ระยอง บรุคไซด์ จ ากัด บริษัท ระยอง บรุคไซด์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062030247 18/3/2562

16 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 1 คัน 2,700.00           2,700.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธการ  จุลส ารวล นายยุทธการ  จุลส ารวล เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062030348 25/3/2562

17 ขออนุมัติจัดจ้างตัดต้นไม่ใหญ่ 3  ต้น 9,000.00           9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยรัตน์  สุพรรณ นายชัยรัตน์  สุพรรณ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062030368 26/3/2562

18 ชุดสังฆทาน และวัสดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการท าบุญตึก
กิจกรรม

2,510.00 2,510.00 เฉพาะเจาะจง บุญส่ง พานิชการ,ร้านต้ังเจียบหลี บุญส่ง พานิชการ,ร้านต้ังเจียบหลี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208062030013 1/3/2562

19 วัสดุส าหรับซ่อมแซมอาคารและสถานท่ีต่างๆ จ านวน 
16 รายการ

29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณรัตน์วัสดุ หจก.วรรณรัตน์วัสดุ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208062030018 7/3/2562

20 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1400VA จ านวน 5 เคร่ือง 29,500.00 29,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคจีพี เทค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคจีพี เทค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208062030017 7/3/2562

21 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1400VA จ านวน 3 เคร่ือง 17,700.00 17,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคจีพี เทค ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคจีพี เทค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208062030015 7/3/2562

22 หมึกพิมพ์ HP CE285A จ านวน 3 กล่อง และหมึกพิมพ์
 HP CE505A จ านวน 2 กล่อง ส าหรับใช้พิมพ์งานใน
ห้องงานแผนและทรัพย์สิน

14,050.00 14,050.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด ร้านอัลไพน์ อินเตอร์เทรด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208062030021 7/3/2562

23 ต้นไม้ส าหรับตกแต่งภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง นางอัจฉราพร ไกรศิริ นางอัจฉราพร ไกรศิริ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208062030020 18/3/2562

24 เปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 
2768 จบ

2,445.00 2,445.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208062030023 18/3/2562
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
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เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

25 ซ่อมแซมและเปล่ียนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน 
นข 1987 จบ

4,920.00 4,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด บริษัท ฐิติพงศ์พาณิชย์จันทบุรี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208062020025 18/3/2562

26 ลูกฟุตซอล และถ้วยรางวัล ส าหรับใช้ในการจัดโครงการ
กีฬาวิทย์-ศิลป์ สัมพันธ์

1,702.00 1,702.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีโอสปอร์ต ร้าน พีโอสปอร์ต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0208062030060 28/3/2562

27 ขออนุมัติจ้างและจ่ายเงินค่าจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 
580101401000836

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง พุทธชาติซัพพลาย พุทธชาติซัพพลาย บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062030001 4/3/2019

28 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุภาคสนามเพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

1,480.00 1,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน จ.เจริญอะไหล่ยนต์ ร้าน จ.เจริญอะไหล่ยนต์ สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ า PR0209062030014 8/3/2019

29 ขออนุมัติจ้างและจ่ายเงินค่าจ้างซ่อมแซมรถหกล้อ 
หมายเลขทะเบียน 40-0511 ชลบุรี

4,150.00 4,150.00 เฉพาะเจาะจง 1.นายปัญญา ปัตพี 2.นายนคร จันดี 1.นายปัญญา ปัตพี 2.นายนคร จันดี บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062030015 11/3/2019

30 ขออนุมัติว้ือและเบิกเงินค่าวัสดุ เพ่ือใช้ในการรับรอง
บุคคลภายนอก

1,669.00 1,669.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ า PR0209062030017 13/3/2019

31 ขออนุมัติจัดจ้างและจ่ายเงินค่าจ้างท าป้ายไวนิล 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท ล้านแชมป์ อิงค์เจ็ท บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062030019 14/3/2019

32 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการกีฬาสัมพันธ์พ่ี
น้องเทาทอง

4,700.00 4,700.00 เฉพาะเจาะจง 1.ร้านบี พี เพ่ือนนักเรียน 2.บ.ศรีกิจ
เคร่ืองเขียน จ ากัด 3. บริษัท สยาม
แม็คโคร จ ากัด

1.ร้านบี พี เพ่ือนนักเรียน 2.บ.ศรีกิจ
เคร่ืองเขียน จ ากัด 3. บริษัท สยาม
แม็คโคร จ ากัด

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ า PR0209062030020 15/3/2019

33 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ปฎิบัติงานภาคสนาม

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนุจิราลักษณ์ เทียนล าจรัส, 
ร้านโชคพาณิชอรัญ วัสดุก่อสร้าง

นางสาวนุจิราลักษณ์ เทียนล าจรัส, 
ร้านโชคพาณิชอรัญ วัสดุก่อสร้าง

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ า PR0209062030027 21/3/2019

34 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอย
ประจ าเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานเทศบาลต าบลวัฒนานคร ส านักงานเทศบาลต าบลวัฒนานคร  ราคาต่ าสุด PR0209062030026 21/3/2019

35 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุซ่อมแซมสนามกีฬา 1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน ร้าน บี พี  เพ่ือนนักเรียน สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ า PR0209062030029 22/3/2019

36 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างซักผ้างานภาคสนาม 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางศิริลักษณ์ ศราวุธ นางศิริลักษณ์ ศราวุธ บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062030031 22/3/2019

37 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างร่ือและติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศ

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง พุทธชาติซัพพลาย พุทธชาติซัพพลาย บริการดี ราคาต่ าสุด PR0209062030030 22/3/2019

หนา้ 3



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

38 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือ
ปฏิบัติงานการรับเร่ืองการให้บริการ การส าเนาเอกสาร 
จัดพิมพ์บันทึกข้อความเอกสาร และงานอ่ืนๆท่ีได้รับ
มอบหมาย

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

PO0209062030001 28/3/2019

39 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการ รดน้ าขอพร
ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ เน่ืองในประเพณีวีนสงกรานต์
  ประจ าปี 2562

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.นางสาวธมลวรรณ สันติสัมพันธ์ 2.
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช้ัน ซิสเทม
จ ากัด 3.ร้านบีพี เพ่ือนนักเรียน 4.
ตลาดสดวัฒนานคร 5.ร้านล้านแชมป์
อิงค์เจ็ค

1.นางสาวธมลวรรณ สันติสัมพันธ์ 2.
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวช้ัน ซิสเทม
จ ากัด 3.ร้านบีพี เพ่ือนนักเรียน 4.
ตลาดสดวัฒนานคร 5.ร้านล้านแชมป์
อิงค์เจ็ค

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ า PR0209062030033 28/3/2019

40 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 1 ชนิด 42,500.00 42,500.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062030002 4/3/2562

41 ขออนุมัติจ้างจัดท าป้ายช่ือหอพัก 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา นางสาววลัญช์รัตน์  ทองระอา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218062030001 5/3/2562

42 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5,606.80 5,606.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกมาท จ ากัด บริษัท โกมาท จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062030004 5/3/2562

43 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมประตูกระจกอลูมิเนียม 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายเทิดศักด์ิ  รัศมี นายเทิดศักด์ิ  รัศมี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062030006 7/3/2562

44 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม 4,592.00 4,592.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062030019 15/3/2562

45 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 2,170.00 2,170.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062030020 19/3/2562

46 ขออนุมัติจ้างล้างท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 
หอพักเทา-ทอง 1 และหอพักเทา-ทอง 4

70,299.00 70,299.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218062030002 26/3/2562

หนา้ 4



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

47 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพัก
เทา-ทอง 4

14,017.00 14,017.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218062030004 27/3/2562

48 ขออนุมัติจ้างเหมาซักผ้าปูท่ีนอน และปลอกหมอน 
หอพักเทา-ทอง 2

2,508.00 2,508.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนวอช ร้านบางแสนวอช มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062030025 26/3/2562

49 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ จ านวน 3 ชนิด 7,080.00 7,080.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062030023 26/3/2562

50 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ จ านวน 1 ชนิด 22,950.00 22,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0218062030028 28/3/2562

51 ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศหอพัก
เทา-ทอง 3

24,824.00 24,824.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด บริษัท เอ ดี ดี แอร์เซอร์วิส จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาต่ าสุด ภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0218062030005 29/3/2562

52 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ของงานระบบสารสนเทศ คณะ
รัฐศาสจร์และนิติศาสตร์

27,880.00 27,880.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พร้ิน ราคาเสนอ 27,880 บาท วินเทค พร้ิน ราคาซ้ือ 27,880 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062030001 4/3/2562

53 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก(โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีของภาควิชานิติศาสตร์ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง 
จังหวัดชลบุรี วันท่ี 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2562)

1,620.00 1,620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา  
ราคาเสนอ 1,620 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
ราคาซ้ือ 1,620 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062030010 6/3/2562

54 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (ไป-กลับ) ม.
บูรพา-แหลมฉบัง (โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของ
ภาควิชานิติศาสตร์ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 
วันท่ี 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2562)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษฎา ศรีส าอางค์ ราคา
เสนอ 15,000 บาท

นางสาวเจษฎา ศรีส าอางค์ ราคาจ้าง 
20,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062030002 6/3/2562

55 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (โครงการศึกษาดู
งานนอกสถานท่ีของภาควิชานิติศาสตร์ ณ 
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร วันท่ี 22 มีนาคม 
พ.ศ. 2562)

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษฎา ศรีส าอางค์ ราคา
เสนอ 30,000 บาท

นางสาวเจษฎา ศรีส าอางค์ ราคาจ้าง 
30,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062030003 7/3/2562

หนา้ 5



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

ร้านสุภรณ์ทิพย์ ราคาซ้ิอ 2,800 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062030044 14/3/2562

57 ขออนุมัติจัดท าตรายาง ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

1,310.00 1,310.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ราคาเสนอ 
1,310 บาท

ร้านแสนสุขกราฟฟิค  ราคาจ้าง 
1,310 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062030064 19/3/2562

58 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาด อาคาร Business 
Unit ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส ราคาเสนอ 15,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส ราคาจ้าง 15,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062030005 21/3/2562

59 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.
 2562

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
เสนอ 24,000 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 24,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062030004 21/3/2562

60 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ 
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2562

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคา
เสนอ 7,500 บาท

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคาจ้าง
 7,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062030075 25/3/2562

61 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์ 
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2562

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

นายบูรพา  แก้วแหวน ราคาจ้าง 
9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062030073 25/3/2562

62 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานบุคคล 
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2562

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

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ ราคาจ้าง 
8,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062030074 25/3/2562

63 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์ 
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2562

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ  ราคาเสนอ 
8,500 บาท

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ ราคาจ้าง 
8,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062030076 25/3/2562

64 ขออนุมัติจัดซ้ือดอกไม้ และพวงมาลัย (โครงการสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม ''ประเพณีวันสงกรานต์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ประจ าปี 2562'' วันท่ี 5 เมษายน 2562
 ณ ห้อง 102 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์   ราคาเสนอ 
3,000 บาท

ร้านดอกไม้เจียมจิตต์         ราคาซ้ือ
 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062030079 27/3/2562

65 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062030097 1/3/2562

หนา้ 6



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

66 ขอความเห็นชอบเสนอจัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062030206 15/3/2562

67 ขอความเห็นชอบเสนอจัดจ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062030204 15/3/2562

68 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือของท่ีระลึก 3,720.00 3,720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา, แม่นิยม ร้านมารดา, แม่นิยม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062030367 26/3/2562

69 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือวัสดุ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, 
บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย (กรุงเทพ) 
จ ากัด

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, 
บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย (กรุงเทพ) 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062030380 27/3/2562

70 ขอความเห็นชอบเสนอจัดจ้างเช่าวงกลองยาว 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติมา อินทสุวรรณ นางสาวฐิติมา อินทสุวรรณ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062030379 27/3/2562

71 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือพวงมาลัย 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก ร้านดอกไม้หยก เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0206062030378 27/3/2562

72 ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ของงานระบบสารสนเทศ คณะ
รัฐศาสจร์และนิติศาสตร์

27,880.00 27,880.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พร้ิน ราคาเสนอ 27,880 บาท วินเทค พร้ิน  ราคาซ้ือ 27,880 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062030001 4/3/2562

73 ขออนุมัติจัดซ้ือของท่ีระลึก(โครงการศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีของภาควิชานิติศาสตร์ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง 
จังหวัดชลบุรี วันท่ี 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2562)

1,620.00 1,620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา 
ราคาเสนอ 1,620 บาท

ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา  
ราคาซ้ือ 1,620 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062030010 6/3/2562

74 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (ไป-กลับ) ม.
บูรพา-แหลมฉบัง (โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของ
ภาควิชานิติศาสตร์ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 
วันท่ี 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2562)

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษฎา ศรีส าอางค์ ราคา
เสนอ 15,000 บาท

นางสาวเจษฎา ศรีส าอางค์ ราคาจ้าง 
20,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062030002 6/3/2562

75 ขออนุมัติจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ (โครงการศึกษาดู
งานนอกสถานท่ีของภาควิชานิติศาสตร์ ณ 
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร วันท่ี 22 มีนาคม 
พ.ศ. 2562)

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจษฎา ศรีส าอางค์ ราคา
เสนอ 30,000 บาท

นางสาวเจษฎา ศรีส าอางค์ ราคาจ้าง 
30,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062030003 7/3/2562

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

ร้านสุภรณ์ทิพย์  ราคาซ้ิอ 2,800 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062030044 14/3/2562

หนา้ 7



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

77 ขออนุมัติจัดท าตรายาง ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

1,310.00 1,310.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ราคาเสนอ 
1,310 บาท

ร้านแสนสุขกราฟฟิค ราคาจ้าง 1,310
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062030064 19/3/2562

78 ขออนุมัติจ้างเหมาท าความสะอาด อาคาร Business 
Unit ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส         ราคาเสนอ 
15,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส     ราคาจ้าง 15,000 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062030005 21/3/2562

79 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร A4 ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ.
 2562

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
เสนอ 24,000 บาท

น.ส.จิณห์จุฑา  รัตติกาลสุขะ ราคา
จ้าง 24,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO0300062030004 21/3/2562

80 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ 
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2562

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคา
เสนอ 7,500 บาท

นางสาวนิภา  อิศรานันทศิริ ราคาจ้าง
 7,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062030075 25/3/2562

81 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์ 
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2562

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

นายบูรพา  แก้วแหวน ราคาจ้าง 
9,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062030073 25/3/2562

82 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานบุคคล 
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2562

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

นางสาวรุจิเรศ เรืองสวัสด์ิ ราคาจ้าง 
8,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062030074 25/3/2562

83 ขออนุมัติจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์ 
ประจ าเดือนเมษายน พ.ศ. 2562

8,500.00 8,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ ราคาเสนอ 
8,500 บาท

นายธีรวัฒน์ ฉันทโสภณ ราคาจ้าง 
8,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062030076 25/3/2562

84 ขออนุมัติจัดซ้ือดอกไม้ และพวงมาลัย (โครงการสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม ''ประเพณีวันสงกรานต์ คณะรัฐศาสตร์
และนิติศาสตร์ ประจ าปี 2562'' วันท่ี 5 เมษายน 2562
 ณ ห้อง 102 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์         ราคา
เสนอ 3,000 บาท

ร้านดอกไม้เจียมจิตต์         ราคาซ้ือ
 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR0300062030079 27/3/2562

85 งานพัสดุและงานการเงินขอจ้างท าตรายาง จ านวน 3 อัน 230.00 230.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค มีความเช่ียวชาญในการท าตรายาง PR0500062030011 1/3/2562

86 งานพัสดุขอซ้ือวัสดุเข้าสต๊อก จ านวน 2 รายการ 5,160.00 5,160.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ
และราคาถูก

PR0500062030012 1/3/2562

หนา้ 8



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

87 งานพัสดุขอซ้ือกระดาษช าระม้วนใหญ่เข้าสต๊อก จ านวน
 1,200 ม้วน

69,978.00 69,978.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้

PO0500062030002 11/3/2562

88 งานบุคคลและงานกิจการนิสิต ขอจ้างท าตรายาง 
จ านวน 3 อัน

170.00 170.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค มีความเช่ียวชาญในการท าตรายาง PR0500062030002 1/3/2562

89 งานอาคารสถานท่ีขอจ้างเปล่ียนโช้คประตูกระจกและ
ยางประตู ห้องเรียนอาคารศาสตราจารย์กระแสร์ มาล
ยาภรณ์ จ านวน 19 ห้อง

93,090.00 93,090.00 เฉพาะเจาะจง ธีรพงศ์ การช่าง ธีรพงศ์ การช่าง มีความเช่ียวชาญในการซ่อมและมี
การบริการท่ีดี

PO0500062030005 11/3/2562

90 งานอาคารขอจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 56,330.15 56,330.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด มีความเช่ียวชาญในการซ่อมและมี
การบริการท่ีดี

PO0500062030006 11/3/2562

91 ภาควิชาสารสนเทศศึกษาขอจ้างเช่ารถบัส VIP 2 ช้ัน 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ คิดดี นายโสภณ คิดดี มีการบริการรถเช่าท่ีปลอดภัยและ
ราคาไม่สูง

PO0500062030003 11/3/2562

92 ภาควิชาสังคมวิทยาขอซ้ือสีชอล์คส าหรับใช้ในการเรียน
การสอนของภาควิชา

1,400.00 1,400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ
และราคาถูก

PR0500062030036 5/3/2562

93 ขอจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 10 รายการ 1,154,744.00 1,154,744.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ PO0500062030001 8/3/2562

94 ภาควิชาประวัติศาสตร์ขอจ้างเหมาบริการรถบัสปรับ
อากาศ 2 ช้ัน

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก๊าเมืองชลขนส่ง จ ากัด บริษัท เก๊าเมืองชลขนส่ง จ ากัด การบริการรถเช่าท่ีปลอดภัยและ
การบริการดี

PO0500062030004 11/3/2562

95 งานการเงินและบัญชีขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ 6,300.00 6,300.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ
และราคาถูก

PR0500062030060 8/3/2562

96 ภาควิชาสารสนเทศขอจ้างทาสี เดินสายไฟ และงานไม้
ห้อง QS2-400

82,000.00 82,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชิต อินทประสาท นายอนุชิต อินทประสาท มีความช านาญในงานช่างตรงกับ
ความต้องการของภาควิชาฯ

PO0500062030007 20/3/2562

97 งานการเงินและบัญชีขอจ้างเปล่ียนกุญแจโต๊ะท างานท่ี
ช ารุด

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านฤทธิเดชการกุญแจ ร้านฤทธิเดชการกุญแจ มีความเช่ียวชาญด้านการเปล่ียน
กุญแจโต๊ะท างาน

PR0500062030059 8/3/2562

98 ภาควิชาสังคมวิทยาขอจ้างเช่ารถบัสปรับอากาศ 6,800.00 6,800.00 เฉพาะเจาะจง นายโสภณ คิดดี นายโสภณ คิดดี มีการบริการท่ีดี PR0500062030061 8/3/2562

99 งานอาคารสถานท่ีขอจ้างเปล่ียน Upthrust Roller 
บานประตูลิฟต์ และเปล่ียนเกือกประตูลิฟต์ อาคาร QS2

8,132.00 8,132.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด มีความช านาญในการซ่อมบ ารุง
ลิฟต์

PR0500062030063 8/3/2562

100 งานอาคารและสถานท่ี จ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเกียร์ลิฟต์ 
อาคารศาสตราจารย์กระแสร์  มาลยาภรณ์

9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เจ บี บี เอส เทคโนโลยี จ ากัด มีความช านาญในการซ่อมบ ารุง
ลิฟต์

PR0500062030064 8/3/2562

หนา้ 9



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

101 งานประชาสัมพันธ์ขอจ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(561500301000125)

1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีการบริการท่ีดี PR0500062030077 14/3/2562

102 งานผลิตเอกสารขอซ้ือผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร ย่ีห้อ 
CANON รุ่น IR7095

74,900.00 74,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์ 
จ ากัด

บริษัท เอส เอส เซอร์วิส ก๊อปป้ีเออร์ 
จ ากัด

มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาถูก PO0500062030008 22/3/2562

103 งานอาคารและสถานท่ี ขอจ้างปรับท่อน้ าท้ิงโรงอาหาร 24,000.10 24,000.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟินิต้ี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
มาเกตต้ิง จ ากัด

บริษัท อินฟินิต้ี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
มาเกตต้ิง จ ากัด

มีความช านาญในงานก่อสร้าง 
งานปูน

PO0500062030009 22/3/2562

104 งานอาคารสถานท่ี ขอจ้างซ่อมห้องน้ าชาย ห้องน้ าหญิง 
ช้ัน 1 ตึกศาสตราจารย์กระแสร์ มาลยาภรณ์

75,435.00 75,435.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟินิต้ี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
มาเกตต้ิง จ ากัด

บริษัท อินฟินิต้ี เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
มาเกตต้ิง จ ากัด

มีความช านาญในงานก่อสร้าง 
งานปูน

PO0500062030010 22/3/2562

105 ภาควิชาภาษาไทยขอจ้างซ่อมกุญแจประตูบานสวิง 642.00 642.00 เฉพาะเจาะจง ธีรพงศ์ การช่าง ธีรพงศ์ การช่าง มีความเช่ียวชาญในการซ่อม PR0500062030101 20/3/2562

106 ภาควิชาสารสนเทศศึกษาขอจ้างติดต้ังเคร่ือง
โปรเจคเตอร์ ห้อง QS2-400

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด มีความช านาญด้านการติดต้ัง
อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่

PR0500062030103 21/3/2562

107 ภาควิชาสังคมวิทยาขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ Xerox 
CM305 df (ด า)

21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พร้ิน วินเทค พร้ิน มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ
และราคาถูก

PO0500062030011 27/3/2562

108 งานการเงินและบัญชี ขอซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ขนาด 16 พอร์ต

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ
และราคาถูก

PR0500062030105 21/3/2562

109 ภาควิชาภาษาตะวันออกขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ 
Kyocera Tk-134

9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ
และราคาถูก

PR0500062030107 21/3/2562

110 งานโสตทัศนูปกรณ์ ขอจ้างติดต้ังเคร่ืองขยายเสียงพร้อม
ล าโพง ห้อง QS2-102

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด บริษัท ป่ินรังษี จ ากัด มีความช านาญด้านการติดต้ัง
อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่

PR0500062030104 21/3/2562

111 งานอาคารสถานท่ี ขอซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 
รายการ

1,890.00 1,890.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ
และราคาถูก

PR0500062030119 25/3/2562

112 งานอาคารสถานท่ี ขอซ้ือ ผ้าต่วน และผ้าลูกไม้ 8,667.00 8,667.00 เฉพาะเจาะจง ห้างขายผ้า พอใจพานิช ห้างขายผ้า พอใจพานิช มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ
และราคาถูก

PR0500062030118 25/3/2562

113 งานจัดการเรียนการสอนขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP รุ่น
 78A

5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการ
และราคาถูก

PR0500062030116 25/3/2562

114 งานการเงินและบัญชีขอจ้างท าตรายาง 50.00 50.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค มีความเช่ียวชาญในการท าตรายาง PR0500062030115 25/3/2562

115 ภาควิชาสารสนเทศศึกษาขอเช่ารถตู้ 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายสมโชค  รักษ์ผดุงพล นายสมโชค  รักษ์ผดุงพล มีการบริการดี ขับรถสุภาพไม่เร็ว PR0500062030114 25/3/2562

หนา้ 10



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

116 งานพัสดุขอซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ 4 
เข้าสต๊อก

43,870.00 43,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและราคาถูก PO0500062040001 3/4/2562

117 ภาควิชาภาษาตะวันตกขอซ้ือสายแปลงสัญญาณ HDMI 
to VGA

7,900.00 7,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีสินค้าท่ีมีคุณภาพและตรงกับ
ความต้องการของภาควิชา

PR0500062030120 25/3/2562

118 ภาควิชาภาษาตะวันตกขอจ้างซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
หมายเลข 571500302000003และ
571500302000006

1,600.00 1,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด มีการบริการท่ีดี PR0500062030122 25/3/2562

119 ค่าใช้จ่ายฝ่ายตกแต่งสถานท่ีโครงการส่งเสริมกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม (วันสงกรานต์) ศาสนา และกีฬา

1,020.00 1,020.00 เฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังน้ี รายละเอียดดังน้ี PR0500062030131 26/3/2562

120 ทราย 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไพรเวชค้าวัสดุ ร้านไพรเวชค้าวัสดุ สินค้ามีคุณภาพ 0/1/1900 0/1/1900
121 กระดาษ 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช สินค้ามีคุณภาพ 0/1/1900 0/1/1900
122 ค่าใช้จ่ายฝ่ายการละเล่นโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรม (วันสงกรานต์) ศาสนา และกีฬา
2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ คุชิตา นางสาวจุฑามาศ คุชิตา มีความเช่ียวชาญในการจัด

การละเล่น
PR0500062030129 26/3/2562

123 ค่าใช้จ่ายฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม (วันสงกรานต์) ศาสนา และกีฬา

1,650.00 1,650.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ มีความเช่ียวชาญในการท าป้ายไว
นิล

PR0500062030130 26/3/2562

124 ค่าใช้จ่ายฝ่ายพิธีการโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม (วันสงกรานต์) ศาสนา และกีฬา

12,830.00 12,830.00 เฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังน้ี รายละเอียดดังน้ี PR0500062030123 26/3/2562

125 ค่าจัดดอกไม้พวงมาลัย 9,830.00 9,830.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวต๋ิว จันทร์หนู นางสาวต๋ิว จันทร์หนู สินค้ามีคุณภาพ 0/1/1900 0/1/1900
126 ค่าของท่ีระลึก 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาววราภรณ์  ทองเพชร นางสาววราภรณ์  ทองเพชร มีสินค้าตรงความต้องการ 0/1/1900 0/1/1900
127 ส านักงานคณบดีขอซ้ือผ้าปูโต๊ะ จ านวน 82 เมตร 5,703.10           5,703.10 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงฟ้า ร้านแสงฟ้า มีสินค้าท่ีตรงกับความต้องการใช้

งาน
PR0500062030137 27/3/2562

128 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 1,000.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030002 1/3/2562

129 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 1,000.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030001 1/3/2562

130 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030006 1/3/2562

หนา้ 11



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

131 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030003 1/3/2562

132 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ 535.00 535.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 535.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 535.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030004 1/3/2562

133 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030007 1/3/2562

134 ค่าถ่ายเอกสาร 465.00 465.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 465.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 465.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030005 1/3/2562

135 ขออนุมัติจัดท าตรายาง 1,690.60 1,690.60 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีศิลปการพิมพ์ 1,690.60 ร้าน ศรีศิลปการพิมพ์ 1,690.60 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030011 4/3/2562

136 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 2,345.00 2,345.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
2,345.00

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
2,345.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030010 4/3/2562

137 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืม 1,575.00 1,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
1,575.00

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
1,575.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030009 4/3/2562

138 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,456.00 3,456.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,456.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,456.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030024 5/3/2562

139 ขออนุมัติจัดซ้ือพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลท่ี ๑๐ 
พร้อมกรอบ

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง TITLE SHOP 1,800.00 TITLE SHOP 1,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030027 5/3/2562

140 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030058 8/3/2562

141 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030057 8/3/2562

142 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 600.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030054 8/3/2562

143 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านซีลลอสอาร์ตดีไซน์ 800.00 ร้านซีลลอสอาร์ตดีไซน์ 800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030051 8/3/2562

144 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030056 8/3/2562

145 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,800.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030050 8/3/2562

หนา้ 12



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

PR0400062030060 8/3/2562

147 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030059 8/3/2562

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

PR0400062030055 8/3/2562

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

PR0400062030052 8/3/2562

150 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ 985.00 985.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 985.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 985.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030053 8/3/2562

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

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา 
960.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030063 11/3/2562

152 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 6,291.90 6,291.90 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 6,291.90 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 6,291.90 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030066 11/3/2562

153 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 17,550.00 17,550.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา 
17,550.00

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เภสัชไทยพัฒนา 
17,550.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030064 11/3/2562

154 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 6,105.00 6,105.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค 6,105.00 ร้านกฤษณ์ อีเลคทริค 6,105.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030065 11/3/2562

155 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,361.00 3,361.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,361.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,361.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030075 12/3/2562

156 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมบ่อคอนกรีตส าหรับวางถังบ าบัด
น้ าเสีย

44,900.00 44,900.00 เฉพาะเจาะจง โหน่ง เจริญก่อสร้าง 44,900.00 โหน่ง เจริญก่อสร้าง 44,900.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400062030001 14/3/2562

157 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถสองแถว 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายทองใส ไปแดน 1,800.00 นายทองใส ไปแดน 1,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030086 14/3/2562

158 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

PR0400062030085 14/3/2562

159 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 2,800.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 2,800.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030105 15/3/2562

160 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030097 15/3/2562

หนา้ 13



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

161 ขออนุมัติจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 นายไพรเดช สุทธิเรือง 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030091 15/3/2562

162 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง เอส.พี.พร้ินช็อป 1,000.00 เอส.พี.พร้ินช็อป 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030107 15/3/2562

163 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส 1,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030102 15/3/2562

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

PR0400062030100 15/3/2562

165 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 560.00 560.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
560.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
560.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030093 15/3/2562

166 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 160.00 160.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 160.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 160.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030095 15/3/2562

167 ขออนุมัติวัสดุส านักงาน 104.00 104.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
104.00

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
104.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030098 15/3/2562

168 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
600.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030106 15/3/2562

169 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 598.00 598.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
598.00

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา 
598.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030099 15/3/2562

170 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 1,000.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 1,000.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030092 15/3/2562

171 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 598.00 598.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
598.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
598.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030096 15/3/2562

172 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
330.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
330.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030094 15/3/2562

173 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่นิยม 200.00 ร้านแม่นิยม 200.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030103 15/3/2562

174 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 540.00 540.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 540.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 540.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030101 15/3/2562

175 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่นิยม 1,500.00 ร้านแม่นิยม 1,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030113 18/3/2562

หนา้ 14



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

176 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 500.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030111 18/3/2562

177 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเช็ครถยนต์ตามระยะการใช้
งาน และซ่อมเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีเส่ือมสภาพ และอุปกรณ์
ท่ีจ าเป็นต้องเปล่ียนตามอายุการใช้งาน

5,674.21 5,674.21 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ 5,674.21 ส.อารยยางยนต์ 5,674.21 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030112 18/3/2562

178 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเวชภัณฑ์ 7,973.00 7,973.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรฟาสซิโน จ ากัด สาขา ม.
บูรพา 7,973.00

บริษัท โปรฟาสซิโน จ ากัด สาขา ม.
บูรพา 7,973.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030118 19/3/2562

179 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,036.00 3,036.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,036.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,036.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030117 19/3/2562

180 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมพ้ืนอ่างน้ าท้ิง 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษม ธรรมเนาว์ 3,000.00 นายเกษม ธรรมเนาว์ 3,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030124 20/3/2562

181 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 330.00 330.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา พินหอม 330.00 นางสุกัญญา พินหอม 330.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030136 21/3/2562

182 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 300.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030138 21/3/2562

183 ขออนุมัติซ้ือหนังสือส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 360.00

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 360.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030133 21/3/2562

184 ขออนุมัติซ้ือหนังสือส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 640.00 640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ เซอร์วิส 
จ ากัด 640.00

บริษัท เจนเนอรัล บุ๊คส์ เซอร์วิส 
จ ากัด 640.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030134 21/3/2562

185 ขออนุมัติซ่อมเปล่ียนประตูทางเข้าห้องน้ า ห้องพัก 207
 ณ อาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์

7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเกษม ธรรมเนาว์ 7,000.00 นายเกษม ธรรมเนาว์ 7,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030132 21/3/2562

186 ขออนุมัติซ่อมลิฟท์โดยสาร ตัวท่ี 2 75,884.40 75,884.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด 
75,884.40

บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด 
75,884.40

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PO0400062030002 26/3/2562

187 ขออนุมัติซ้ือหมึกพิมพ์ 23,112.00 23,112.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
23,112.00

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
23,112.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030147 22/3/2562

188 ขออนุมัติซ้ือวัสดุเช้ือเพลิง 395.00 395.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนแก๊ส 395.00 ร้านบางแสนแก๊ส 395.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030143 22/3/2562

189 ขออนุมัติจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,782.00 2,782.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 2,782.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 2,782.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030142 22/3/2562

190 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 3,531.00 3,531.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 3,531.00

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์แสงทอง 
วิศวกรรม 3,531.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030146 22/3/2562

หนา้ 15



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

191 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 6,336.00 6,336.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist 6,336.00 Kalaya Florist 6,336.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030141 22/3/2562

192 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ พร้อมน้ ามันเช้ือเพลิง 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,500.00 นายจ านงค์ ญาติเจริญ 3,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030153 25/3/2562

193 ขออนุมัติจัดซ้ือแจกันดอกไม้ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง Kalaya Florist 2,000.00 Kalaya Florist 2,000.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030159 26/3/2562

194 ขออนุมัติซ้ือวัสดุประกอบอาหาร 3,057.00 3,057.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,057.00 นางสาวกนกศรี เปล่งปล่ัง 3,057.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030158 26/3/2562

195 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
200.00

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด 
200.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030165 27/3/2562

196 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 300.00 นางสาวรุ่งรัตน์ แสงสุข 300.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030164 27/3/2562

197 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

PR0400062030179 29/3/2562

198 ขออนุมัติจ้างเหมาดูแลเด็กเล็ก 5,940.00 5,940.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐโภคิน
 5,940.00

นางสาวธันยาภัทร์ ศุภประเสริฐโภคิน
 5,940.00

ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030175 29/3/2562

199 ขออนุมัติจัดซ้ือดินส าหรับปลูกหญ้า 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายคุณากร เจริญแพทย์ 2,500.00 นายคุณากร เจริญแพทย์ 2,500.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030176 29/3/2562

200 ขออนุมัติจัดซ้ือต้นไม้และหญ้ามาเลเซีย 10,950.00 10,950.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวมโนรมณ์ เอมโอฐ 10,950.00 นางสาวมโนรมณ์ เอมโอฐ 10,950.00 ไม่เกินวงเงินงบประมาณและ
ราคากลาง

PR0400062030177 29/3/2562

201 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 2,900.00 2,900.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030004 1/3/2019

202 ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน 15,500.00 15,500.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062030001 1/3/2019

203 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 2,695.00 2,695.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอาดุยโน่ออล ร้านอาดุยโน่ออล ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030013 1/3/2019

204 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 3,199.30 3,199.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรวิช่ัน ไซแอนติฟิค จ ากัด บริษัท โปรวิช่ัน ไซแอนติฟิค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030005 1/3/2019

205 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ 2 รายการ 71,000.00 71,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟเบอร์ ริส จ ากัด บริษัท ไฟเบอร์ ริส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062030002 4/3/2019

หนา้ 16



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

206 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ 7,950.10 7,950.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030030 4/3/2019

207 ครุภัณฑ์-เคร่่ืองมัลติมีเดียโปรแจคเตอร์ 18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062030005 5/3/2019

208 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 84,144.80 84,144.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด บริษัท ซีที เคมีคอล จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030034 5/3/2019

209 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ลูช่ัน จ ากัด บริษัท ซายน์ลูช่ัน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062030009 12/3/2019

210 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,950.00 1,950.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030066 6/3/2019

211 วัสดุอ่ืน 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030065 6/3/2019

212 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ 10,593.00 10,593.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030059 6/3/2019

213 วัสดุอ่ืนๆ 14,653.65 14,653.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030063 6/3/2019

214 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา-เคร่ืองกรองน้ าบริสุทธ์ิ 30,388.00 30,388.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จ ากัด บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062030007 12/3/2019

215 ขอซ้ือไส้กรองน้ า 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030061 6/3/2019

216 วัสดุอ่ืนๆ 14,980.00 14,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทอมม่ี ซัมมิท จ ากัด บริษัท ทอมม่ี ซัมมิท จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030064 6/3/2019

217 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก 1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมารดา ร้านมารดา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030075 7/3/2019

218 วัสดุอ่ืน 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030077 7/3/2019

219 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 2 รายการ 3,070.00 3,070.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย เรืองศรี/ น้ าด่ืมบ้านและ
สวน

นายสมชาย เรืองศรี/ น้ าด่ืมบ้านและ
สวน

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030078 7/3/2019

220 ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน 29,716.04 29,716.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062030010 14/3/2019

หนา้ 17



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

221 ขออนุมัติซ้ือครุภัณฑ์ - ตู้เหล็ก 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062030006 7/3/2019

222 ค่าเช่ารถตู้ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030074 7/3/2019

223 ขออนุมัติซ่อมตู้เพาะเล้ียงเช้ืออุณหภูมิต่ า 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030083 8/3/2019

224 เช่ารถตู้ปรับอากาศ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030081 8/3/2019

225 ขออนุมัติซ้ือ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ทองสุข  ชัยประดิษฐ์ ทองสุข  ชัยประดิษฐ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030092 8/3/2019

226 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 22 รายการ 4,811.50 4,811.50 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030082 8/3/2019

227 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ 7,383.00 7,383.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030084 8/3/2019

228 ขออนุมัติจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาป้ัมสุญญากาศ 
(เคร่ืองกล่ันสุญญากาศ)

45,903.00 45,903.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062030014 19/3/2019

229 วัสดุอ่ืนๆ-จ านวน 4 รายการ 7,185.00 7,185.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน AQ Coppy/ นายธารทอง 
โรจน์ศิริกุลชัย/

ร้าน AQ Coppy/ นายธารทอง 
โรจน์ศิริกุลชัย/

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030112 12/3/2019

230 ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืน 9,035.00 9,035.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030110 12/3/2019

231 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 21 รายการ (เคร่ืองแก้ว สารเคมี 
ฯลฯ)

56,857.66 56,857.66 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030111 12/3/2019

232 วัสดุอ่ืนๆ 7,800.00 7,800.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030124 13/3/2019

233 วัสดุอ่ืนๆ 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030119 13/3/2019

234 ค่าจ้างย้ายเคร่ืองปรับอากาศ 39,770.00 39,770.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062030011 18/3/2019

235 กระเป๋าผ้า 1,350.00 1,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030126 13/3/2019

หนา้ 18



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

236 วัสดุอ่ืนๆ 32,500.00 32,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030129 14/3/2019

237 ค่างเหมาบริการอ่ืน 34,280.00 34,280.00 เฉพาะเจาะจง นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ นายบัญชา ศักด์ิศรีเจริญ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062030016 20/3/2019

238 ค่าจ้างเหมาบริการ 89,100.00 89,100.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062030015 20/3/2019

239 ค่าซ่อมลิฟล์ 99,959.40 99,959.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062030017 20/3/2019

240 ค่าเช่ารถตู้ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030142 18/3/2019

241 ขออนุมัติซ้ืออครุภัณฑ์ - เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 
18,000 บีทียู

28,600.00 28,600.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062030012 18/3/2019

242 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต 2,380.00 2,380.00 เฉพาะเจาะจง นายไพศาล สุทธิเรือง, ตะวันออกสติก
เกอร์, สุกัญญา จีนเมือง, ร้าน
สวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

นายไพศาล สุทธิเรือง, ตะวันออกสติก
เกอร์, สุกัญญา จีนเมือง, ร้าน
สวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030147 18/3/2019

243 วัสดุอ่ืนๆ 3,533.00 3,533.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030172 19/3/2019

244 วัสดุอ่ืนๆ 3,739.65 3,739.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท วชิ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท วชิ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030167 19/3/2019

245 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 20 กิโลวัตต์ 
จ านวน 1 เคร่ือง

267,500.00 267,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอสวี เอ็นเนอร์จี จ ากัด บริษัท ซีเอสวี เอ็นเนอร์จี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062030013 19/3/2019

246 วัสดุวิทยาศาสตร์ 98,868.00 98,868.00 เฉพาะเจาะจง บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030163 19/3/2019

247 ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง อู่แกละหาดวอน อู่แกละหาดวอน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030171 19/3/2019

248 วัสดุอ่ืน 9,820.00 9,820.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030165 19/3/2019

249 ค่าโทรศัพท์ 2,566.93 2,566.93 คัดเลือก บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030166 19/3/2019

250 วัสดุอ่ืนๆ 38,480.00 38,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030168 19/3/2019

หนา้ 19



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

251 ขออนุมัติซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 26 รายการ 83,460.00 83,460.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จ ากัด บริษัท ไอโครเทค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062030018 25/3/2019

252 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิสิต 1,440.00 1,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ร้านสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030178 20/3/2019

253 จ้างซักผ้าม่าน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโอ๋และนายผ้าม่าน ร้านโอ๋และนายผ้าม่าน ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030177 20/3/2019

254 ขออนุมัติซ้ือ 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ หน้าศาล ร้านบุปผชาติ หน้าศาล ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030182 21/3/2019

255 ซ่อมรถยนต์ 2,290.00 2,290.00 เฉพาะเจาะจง อู่ช่างโจ อู่ช่างโจ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030181 21/3/2019

256 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ - ถ่ายเอกสาร 342.00 342.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช ร้านธีรเดช ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030186 25/3/2019

257 ขออนุมัติซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 10 ตัว 19,900.00 19,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด 
(มหาชน)

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PO0600062030019 25/3/2019

258 ขออนุมัติซ้ือ 1,839.00 1,839.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียบฮวด, ร้าน888รวงข้าว
พาณิชย์, ร้านอะตอมพลาสติก

ร้านเจียบฮวด, ร้าน888รวงข้าว
พาณิชย์, ร้านอะตอมพลาสติก

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030205 26/3/2019

259 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 3,250.00 3,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช/บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ร้านธีรเดช/บจก.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030206 26/3/2019

260 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 2,065.10 2,065.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030219 27/3/2019

261 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 2,889.00 2,889.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030220 27/3/2019

262 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1รายการ 6,721.74 6,721.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030215 27/3/2019

263 วัสดุอ่ืน 1,750.52 1,750.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030207 27/3/2019

264 หมึกเคร่ืองพิมพ์ CE278A 6,120.00 6,120.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030214 27/3/2019

265 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 5,842.20 5,842.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030221 27/3/2019

หนา้ 20



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

266 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 11 รายการ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกัลยา / ร้านซีลลอส อาร์ต ดีไซน์
 / ร้านสินชล / บริษัท บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด

ร้านกัลยา / ร้านซีลลอส อาร์ต ดีไซน์
 / ร้านสินชล / บริษัท บัณฑิตสเตช่ัน
เนอร่ี จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030210 27/3/2019

267 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ 20 รายการ 2,498.00 2,498.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด
 / ร้านเจียบฮวด / ร้านซีลลอส อาร์ต
 ดีไซน์ / บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด
 / ร้านเจียบฮวด / ร้านซีลลอส อาร์ต
 ดีไซน์ / บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี 
จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030209 27/3/2019

268 ค่าเช่ารถตู้ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประกิจ  ท้วมพงษ์ นายประกิจ  ท้วมพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030208 27/3/2019

269 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 7,992.90 7,992.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรช่ัน จ ากัด บริษัท ไซน์เอ็นซ์ อินทิเกรช่ัน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030217 27/3/2019

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

PR0600062030225 28/3/2019

271 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 1,712.00 1,712.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030227 28/3/2019

272 วัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ 900.94 900.94 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030222 28/3/2019

273 วัสดุส านักงาน 6 รายการ 3,942.00 3,942.00 เฉพาะเจาะจง ร้านธีรเดช,ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัย
บูรพา

ร้านธีรเดช,ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัย
บูรพา

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030223 28/3/2019

274 ขออนุมัติซ้ือ 4,491.00 4,491.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียบฮวด, บริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากัด (มหาชน), บริษัท เอก-ชัยดิสต
ริบิวช่ัน ซิสเต็ม จ ากัด

ร้านเจียบฮวด, บริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากัด (มหาชน), บริษัท เอก-ชัยดิสต
ริบิวช่ัน ซิสเต็ม จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030230 29/3/2019

275 ขออนุมัติจ้าง 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง นายสุบิน  มนตรี นายสุบิน มนตรี ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030233 29/3/2019

276 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 7,693.30 7,693.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากัด บริษัท อาร์ซีไอ แล็บสแกน จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030232 29/3/2019

277 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอ่ืนๆ 2,568.00 2,568.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด

ราคาอยู่ในงบประมาณและตรง
ตามความต้องการ

PR0600062030228 29/3/2019

278 ขอจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงประจ าเดือนมีนาคม  2562 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจากกรี
นเนท จ ากด

หจก.ธิดามหานคร , บ.บางจากกรี
นเนท จ ากด

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030001 1/3/2019

หนา้ 21



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

279 ขอจัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 64 และนิทรรศการศิลปกรรม
ร่วมสมัยของศิลปินร่นเยาวน์ คร้ังท่ี 35

23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030002 4/3/2019

280 ขอจัดจ้างติดต้ังผลงาน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสัตยา  ฉัตรไทย นายสัตยา  ฉัตรไทย เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030003 4/3/2019

281 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท างานและเปล่ียนระบบ
น้ าประปาในคณะศิลปกรรมศาสตร์

21,148.55 21,148.55 เฉพาะเจาะจง ร้าน  เอส.เค.ฮาร์ดแวร์ ร้าน  เอส.เค.ฮาร์ดแวร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030020 4/3/2019

282 ขอจัดซ้ือดอกไม้ ในการจัดท าโครงการนิทรรศการ 
ศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 64 และนิทรรศการศิลปกรรม
ร่วมสมัยของศินปินรุ่นเยาว์ คร้ังท่ี 35

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030019 4/3/2019

283 ขอจัดซ้ือของท่ีระลึกเพ่ือมอบให้กับประธานท่ีมาเปิดงาน
  ,อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา และคณบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการจัดท าโครงการนิทรรศการ
ศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 64 และนิทรรศการศิลปกรรม
ร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ คร้ังท่ี 35

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านข้าวเหนียวครูอ้อ,ร้านวนิดา ร้านข้าวเหนียวครูอ้อ,ร้านวนิดา เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030018 4/3/2019

284 ขอจัดจ้างเหมาบริการท าความสะอาดห้องพักรับรอง 350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030030 5/3/2019

285 ขอจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป  สุระประเสริฐ นายทวีป  สุระประเสริฐ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030053 7/3/2019

286 ขอจัดจ้างเหมาบริการรถสองแถว ในการจัดท าโครงการ
ศึกษาดูงานระบบการพิมพ์ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรง
ไหม  จังหวัดชลบุรี

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมร  ชาวเหนือ นายมร  ชาวเหนือ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030055 11/3/2019

287 ขอจัดซ้ือเส้นพลาสติก สาขานิเทศศิลป์ 4,226.50 4,226.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเรปแรป จ ากัด บริษัท สยามเรปแรป จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030056 12/3/2019

288 จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ สาขาจิตรกรรม 
7,100 บาท สาขาออกแบบ 2,700 บาท ส านักงาน 
7,500 บาท ภาพพิมพ์ 10,500, นิเทศศิลป์ 12,140 , 
เซรามิกส์ 8,000

47,940.00 47,940.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญร่วม ตาก่ิมนอก นายบุญร่วม ตาก่ิมนอก เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030066 14/3/2019

289 ค่าจ้างจัดท าบูทจัดแสดง ในการจัดท าโครงการต่อยอด
ภูมิปัญยาสู่ผลิตสร้างสรรค์

78,000.00 78,000.00 เฉพาะเจาะจง นายย่ิงยศ  มหัทธนะมงคล นายย่ิงยศ  มหัทธนะมงคล เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030078 18/3/2019

หนา้ 22



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

290 ค่าจ้างแปลภาษาในการจัดท าโครงการต่อยอดภูมิ
ปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุภัทธินี  น้อยสุวรรณ นางสาวสุภัทธินี  น้อยสุวรรณ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030076 18/3/2019

291 ขอจัดจ้างพิมพ์สูจิบัตร ในการจัดท าโครงการต่อยอดภูมิ
ปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สินทวีกิจ พร้ินติง หจก.สินทวีกิจ พร้ินติง เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030074 18/3/2019

292 ขอจัดซ้ือของท่ีระลึก เพ่ือมอบให้กับวิทยากรในการ
จัดท าโครงการต่อยอดภูมิปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวนิดา ร้านวนิดา เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030077 18/3/2019

293 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการ ต่อยอดภูมิ
ปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

40,350.00 40,350.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน์  ทองสุทธ์ิ นายชัยวัฒน์  ทองสุทธ์ิ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030075 18/3/2019

294 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการต่อยอดภูมิ
ปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

9,705.40 9,705.40 เฉพาะเจาะจง บริษัทบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, ร้าน
เอส.เค.ฮาร์ดแวร์

บริษัทบัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด, ร้าน
เอส.เค.ฮาร์ดแวร์

เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030073 18/3/2019

295 ค่าจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศไปรับวิทยากรในการจัดท า
โครงการต่อยอดภูมิปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป  สุระประเสริฐ นายทวีป  สุระประเสริฐ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030085 19/3/2019

296 ขอจัดซ้ือกระดาษวาดเขียน เพ่ือใช้ในการเรียนในคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์

3,060.00 3,060.00 เฉพาะเจาะจง นางกรกมล  เสริมศรี นางกรกมล  เสริมศรี เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030092 19/3/2019

297 ขอจ้างเหมาบริการรถหกล้อขนของในการจัดท าโครงการ
 Eastern creative Fair 2019

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรันดร์  ขุนอินทร์ทอง นายนิรันดร์  ขุนอินทร์ทอง เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030082 19/3/2019

298 ขอจ้างเหมาบริการซ่อมฝ้าช้ันล่างอาคารเซรามิกส์ 33,520.00 33,520.00 เฉพาะเจาะจง นายธีรชัย กิตติอังกูล นายธีรชัย กิตติอังกูล เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030091 19/3/2019

299 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการต่อยอดภูมิ
ปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

10,480.00 10,480.00 เฉพาะเจาะจง นายรชต สุขข า นายรชต สุขข า เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030086 19/3/2019

300 ขอจัดซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการ Eastern 
creative fair 2019

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญฤทธ์ิ  ศรีอุไร นายบุญฤทธ์ิ  ศรีอุไร เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030081 19/3/2019

301 ขอจัดจ้างผลิตผลงานวิจัย และพัฒนาสินค้า ในการจัดท า
โครงการ Eastern creative fair 2019

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน BEGINDY DESING STUDIO ร้าน BEGINDY DESING STUDIO เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030080 19/3/2019

302 ขอจัดจ้างผลิตวัสดุในจัดท าโครงการ Eastern creative 
fair  2019

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิวัฒน์  แซ่ล้ี นายวิวัฒน์  แซ่ล้ี เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030084 19/3/2019

303 ขอจัดจ้างเหมาผลิตผลงานวิจัย ในการจัดท าโครงการ 
Eastern creative fair 2019

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร  คอบตะขบ นางสุภาพร  คอบตะขบ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030079 19/3/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

304 ขอจัดจ้างเหมาผลิตวัสดุ ในการจัดท าโครงการ Eastern
 creative fair 2019

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิรันดร์  ขุนอินทร์ทอง นายนิรันดร์  ขุนอินทร์ทอง เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030083 19/3/2019

305 ขอจ้างเหมาบริการแม่บ้านท าความสะอาดห้องพัก
รับรอง ห้อง 228 ณ อาคารมีชัยฤชุพันธ์ุ 2

350.00 350.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030087 19/3/2019

306 ขอจัดซ้ือน้ ายาดับเพลิงเพ่ือใช้ในคณะศิลปกรรมศาสตร์ 16,130.25 16,130.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันแสน ซัพพลาย จ ากัด บริษัท พันแสน ซัพพลาย จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030090 19/3/2019

307 ขอจ้างท าสูจิบัตร ในการจัดท าโครงการเสวนาการแสดง
ผลงานเน่ืองในโอกาสท่ีได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้
ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินทวีกิจ พร้ินต้ิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินทวีกิจ พร้ินต้ิง เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030109 26/3/2019

308 ขอจัดซ้ือของท่ีระลึก ในการจัดท าโครงการเสวนาการ
แสดงผลงานเน่ืองในโอกาสท่ีได้รับการโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ และนิทรรศการ
ผลงานทุนวิจัยของ ศาสตราจารย์ภรดี  พันธุภากร

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านดอกไม้ ร้านบ้านดอกไม้ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030110 26/3/2019

309 ขอจัดจ้างท าเอกสารและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
เสวนาการแสดงผลงานเน่ืองในโอกาสท่ีได้รับการโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ และ
นิทรรศการผลงานทุนวิจัยของ ศาสตราจารย์ภรดี  พันธุ
ภากร

6,200.00 6,200.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030111 26/3/2019

310 จ้างเหมาท าความสะอาดห้องพักรับรอง 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น นางสาวปิยะนันท์  มาตแม้น เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030108 26/3/2019

311 ขอจัดซ่ือวัสดุเพ่ือใช้ในการจัดท าโครงการบรรยายพิเศษ
เชิงปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองหนัง สาขาวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑ์

12,600.00 12,600.00 เฉพาะเจาะจง นายปกรณ์ชัย  รัตนกิจยนต์ นายปกรณ์ชัย  รัตนกิจยนต์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม อยู่ในวงเงิน
ท่ีก าหนดในราคากลาง

PR0800062030118 27/3/2019

312 ขออนุมัติซ้ือน้ ายาดับเพลิง และสายฉีดดับเพลิง 
เน่ืองจากตรวจเช็คถังดับเพลิงแล้วพบว่า น้ ายาดับเพลิง
หมด สายฉีดช ารุด จ าเป็นต้องเติมน้ ายา และเปล่ียนสาย
ฉีดเพ่ือให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

22,748.20         22,748.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท พันแสน ซัพพลาย จ ากัด บริษัท พันแสน ซัพพลาย จ ากัด ราคาเหมาะสม อยู้ในวงเงิน
งบประมาณ

PR0900062030001 4/3/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

313 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ห้องวิชาการ QS1-306A
 เน่ืองจากมีน้ าหยด ไม่สามารถเปิดใช้งานได้ จ าเป็นต้อง
ซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ (หมายเลข 
5301014010051)

6,152.50           6,152.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด ช่างมีความช านาญ ราคาเหมาะสม
 อยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062030006 6/3/2562

314 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องส านักงานคณบดี 
เน่ืองจากเคร่ืองปรับอาศไม่เย็น เคร่ืองไม่สวิงความเย็น
ตกอยู่ท่ีเดียว จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ

2,653.60           2,652.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด ช่างมีความช านาญ ราคาเหมาะสม
 อยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062030013 6/3/2562

315 ขอเสนอซ้ือวัสดุ ปล๊ักไฟใช้ต่อพ่วงโน๊ตบุ๊คของอาจารย์ 
ถ่านอัลคาไลน์ ใช้ใส่เม้า และใส่รีโมทแอร์ เทปใสใช้ใน
ส านักงานภาควิชาจัดการเรียนรู้

848.00             848.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062030007 6/3/2562

316 ขอเสนอซ้ือของใช้ประจ ารถของคณะศึกษาศาสตร์ 
จ านวน 4 คัน เพ่ือใช้ท าความสะอาดรถให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อยสะอาดสวยงาม พร้อมให้บริการอยู่เสมอ

2,945.00           2,945.00 เฉพาะเจาะจง บีกซี ชลบุรี บีกซี ชลบุรี สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062030023 8/3/2562

317 ขอเสนอจ้างล้างท าความสะอาดและซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศของภาควิชาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
ล้างท าความสะอาดและซ่อมเน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศ
เสีย ไม่เย็น

7,254.60           7,254.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด ช่างมีความช านาญ ราคาเหมาะสม
 อยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062030039 13/3/2562

318 ขอเสนอซ้ือสต๊ิกเกอร์ใส เพ่ือใช้เคลือบเลขหมู่และ
บาร์โค้ดหนังสือ และงานเอกสาร ของศูนย์เทคโนโลยี
การศึกษา งานห้องสมุด คณะศึกษาศาสตร์

2,250.00           2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ ร้านจิปาถะ สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062030044 14/3/2562

319 ขอเสนอซ้ือน้ าด่ืม ส าหรับให้บริการแก่คณาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนิสิต ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา

140.00             140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062030043 14/3/2562

320 ขอเสนอซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากเปิดเคร่ืองไม่
ติด จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ (หมายเลข
ครุภัณฑ์ 571500301000243)

2,800.00           2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ช่างมีความช านาญ ราคาเหมาะสม
 อยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062030057 18/3/2562

หนา้ 25



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

321 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องเรียน QS1-107 
เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศไม่เย็น มีแต่ลมร้อนออกมา 
จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ (หมายเลข 
5101014010262)

24,588.60         24,588.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด บริษัท ใจไวเอ็นจิเนียร์ร่ิง จ ากัด ช่างมีความช านาญ ราคาเหมาะสม
 อยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062030060 19/3/2562

322 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เน่ืองจากคอมพิวเตอร์
เปิดไม่ติด จ าเป็นต้องซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ 
(เลขครุภัณฑ์ 561500301000055)

2,800.00           2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ช่างมีความช านาญ ราคาเหมาะสม
 อยู่ในวงเงินงบปรมาณ

PR0900062030064 21/3/2562

323 ขอเสนอซ้ือน้ าด่ืม ส าหรับให้บริการคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี
 และนิสิต งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

280.00             280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน ร้านน้ าด่ืมบ้านและสวน สินค้ามีคุณภาพ  ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR0900062030065 21/3/2562

324 ขอจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศระบบชิลเลอร์ อาคาร
หอประชุมธ ารง บัวศรี

156,755.00 156,755.00 เฉพาะเจาะจง หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์
เซอร์วิส

หจก. แมกเนท แอร์ คอนด์แอนด์
เซอร์วิส

ราคา PO0206062030002 5/3/2562

325 ขอซ้ือครุภัณฑ์ส าหรับส านักงานศูนย์ประสานงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

495,244.40 495,244.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด 
(มหาชน)

ราคา PO0206062030006 7/3/2562

326 ขอซ่อมท่อเมนประปาบริเวณแยกอาคาร ดร.เสนาะ อู
นากูล และบริเวณในร้ัวตึกคณะศึกษาศาสตร์เก่า

51,940.00 51,940.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรเชษฐ์ นิลงาม นายสุรเชษฐ์ นิลงาม ราคา PR0206062030190 14/3/2562

327 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน ขจ-9857 ชลบุรี เน่ืองจาก
แบตเตอร่ีเส่ือมสภาพ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ ราคา PR0206062030193 14/3/2562

328 ขอซ่อมรถทะเบียน ขค ๕๓๙๑ ชลบุรี เน่ืองจากยางแท่น
เคร่ืองเส่ือมสภาพ

4,262.35 4,262.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด บริษัท ชลบุรี เอ.พี.เอช. จ ากัด ราคา PR0206062030266 18/3/2562

329 ขอซ่อมรถทะเบียน ๔๐-๐๖๙๘ ชลบุรี ๔๐-๐๔๙๗ 
ชลบุรี และ ๔๐-๐๙๖๔ ชลบุรี

29,425.00 29,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206062030009 23/3/2562

330 ขอซ่อมเคร่ืองป๊ัมน้ าในอาคารโภชนาคาร 7,650.00 7,650.00 เฉพาะเจาะจง นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ นายสายัณห์ พ่ึงสังวาลย์ ราคา PR0206062030272 18/3/2562
331 ขอซ่อมรถยนต์ทะเบียน นค ๗๒๐๘ ชลบุรี เน่ืองจาก

ครบเช็คระยะ ๕๐๐,๐๐๐ กม.
5,059.49 5,059.49 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PR0206062030260 18/3/2562

332 ขอเปล่ียนยางรถยนต์ทะเบียน 40-0964 ชลบุรี 90,782.00 90,782.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ปิยะกิจ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ปิยะกิจ ราคา PR0206062030252 18/3/2562
333 จ้างพิมพ์สต๊ิกเกอร์ และป้ายโปสเตอร์ เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดพลังงาน
3,350.00 3,350.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค ฤทธ์ิรุ่งอรุณ ราคา PR0206062030313 20/3/2562

หนา้ 26



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

334 ขอซ่อมโทรศัพท์มือถือประจ าต าแหน่ง ผอ.กองอาคาร
สถานท่ี และรองอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพ

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจอมยุทธ โมบาย ร้านจอมยุทธ โมบาย ราคา PR0206062030296 20/3/2562

335 ขอซ้ือไมโลและสบู่ส าหรับใช้ในการให้บริการแก่บุคลากร
 อาจารย์ และบุคคลท่ีเข้ามาพักอาศัยท่ีเรือนพักรับรอง
และอาคารชุดพักอาศัย ดร.เสนาะ อูนากูล

1,260.00 1,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206062030308 20/3/2562

336 ขอจ้างซ่อมรถเอนกประสงค์ เน่ืองจากยางรถยนต์โดน
ตะปู 1 แผล

214.00 214.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ ราคา PR0206062030314 20/3/2562

337 ขอซ้ือกระดาษช าระแบบม้วนใหญ่ส าหรับให้บริการแก่
บุคลากร อาจารย์ และบุคคลท่ีมาใช้บริการอาคาร QS1

19,272.00 19,272.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน)

ราคา PO0206062040009 23/4/2562

338 ขอซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมห้องน้ า ซ่อมอุปกรณ์ของงานการ
ประชุมและพิธีการ

729.74 729.74 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062030318 21/3/2562

339 ขอซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวจ านวน๕รายการ 3,541.61 3,541.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206062030321 21/3/2562
340 ขอซ้ือฟิวเจอร์บอร์ด ส าหรับท าป้ายทะเบียนส าหรับช่อง

จอดรถยนต์
310.00 310.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ราคา PR0206062030317 21/3/2562

341 ขอจ้างซ่อมรถสวัสดิการ4 รถสวัสดิการ7 รถสวัสดิการ8 
และรถทะเบียน 40-0698 ชลบุรี

63,261.61 63,261.61 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206062030010 28/3/2562

342 ขอเปล่ียนยางรถสวัสดิการ ๓ เน่ืองจากเส่ือมสภาพจาก
การใช้งาน

11,342.00 11,342.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206062030323 21/3/2562

343 ขอเปล่ียนยางรถทะเบียน ขจ-9857 ชลบุรี เน่ืองจาก
เส่ือมสภาพจากการใช้งาน

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง ส.อารยยางยนต์ ส.อารยยางยนต์ ราคา PR0206062030324 21/3/2562

344 ขอซ่อมเคร่ืองโปรเจคเตอร์ ห้องKB204 KB502 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ๖๐ปี

19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกัลยาณมิตร 48 ร้านกัลยาณมิตร 48 ราคา PO0206062030011 28/3/2562

345 ขอซ้ือวัสดุงานช่าง ส าหรับซ่อมรอยร้าว รูตะปู ทาสีผนัง
 PH10401,10403 คณะเภสัชศาสตร์

3,070.90 3,070.90 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062030333 22/3/2562

346 ขอล้างและซ่อมเคร่ืองปรับอากาศช้ัน ๙ ส านักงาน
อธิการบดี

2,675.00 2,675.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PR0206062030357 25/3/2562

347 ขอซ้ือวัสดุส าหรับซ่อมแซมโต๊ะภาคสนามท่ีช ารุด 32,260.50 32,260.50 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062030355 25/3/2562

หนา้ 27



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

348 ขอซ้ือวัสดุไฟฟ้าส าหรับติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าส านักงาน
คณะท างานประสานงานด้านพัฒนาบุคคลากร EEC-HDC

27,120.00 27,120.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์ กังสดาลฮาร์ดแวร์ ราคา PR0206062030366 26/3/2562

349 ขอซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ขล-๖๘๗ ชลบุรี เน่ืองจาก
แอร์ความเย็นลดลง

3,761.05 3,761.05 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคา PR0206062030360 26/3/2562

350 ขอซ่อมรถสวัสดิการ ๙ เน่ืองจากรถสตาร์ทติดๆดับๆ 
และรถสวัสดิการ ๑๑ เน่ืองจากเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง
และเช็คช่วงล่าง

15,446.52 15,446.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

บริษัท สหกลชลบุรีมอเตอร์เซลล์ 
จ ากัด

ราคา PO0206062040002 2/4/2562

351 ขอซ้ือน้ าด่ืมส าหรับให้บริการแก่ผู้เข้าพักอาศัยอาคาร 
ดร.เสนาะฯช้ัน๑๔ และเรือนพักรับรอง

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา ราคา PR0206062030364 26/3/2562

352 ขอซ้ือลูกบิดประตูห้องพัก๒๐๔ อาคาร ดร.เสนาะฯ ช้ัน
 ๑๔

267.50 267.50 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062030361 26/3/2562

353 ขอซ้ือวัสดุซ่อมท่อประปาบริเวณธนาคารกรุงไทยและ
วัสดุส าหรับซ่อมห้องน้ าช้ัน๑หอประชุม

2,531.62 2,531.62 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062030365 26/3/2562

354 ขอติดต้ังบัสบาร์ทองแดงท่ีตู้ MDB อาคารหอประชุม
ธ ารงฯ เพ่ือใช้ในการรองรับระบบไฟฟ้าส ารองงาน
พระราชทานปริญญาบัตรฯ

6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ ราคา PR0206062030369 26/3/2562

355 ขอซ่อมรถทะเบียน ขจ-๙๘๕๗ ชลบุรี เน่ืองจากเช็ค
ระยะ ๑๙๓,๐๐๐ กิโลเมตร

8,427.32 8,427.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคา PR0206062030370 26/3/2562

356 ขอเปล่ียนยางรถสวัสดิการ ๖และรถสวัสดิการ ๑๓ 22,084.80 22,084.80 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง ราคา PR0206062030376 27/3/2562
357 ขอซ่อมลิฟท์ตัวท่ี๑ อาคารศาสตราจารย์ประยูรฯ 

เน่ืองจากต้องเปล่ียนสายพานประตูใน
4,280.00 4,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด
บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

ราคา PR0206062030396 29/3/2562

358 ขอซ้ือวัสดุดูแลบ ารุงรักษารถยนต์ส่วนกลางและรถ
สวัสดิการของมหาวิทยาลัย

24,389.37 24,389.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206062030409 30/3/2562

359 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 13,430.00 13,430.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ ร้าน บ้านจิปาถะ ราคา PR0206062030087 6/3/2019

360 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062030084 6/3/2019

361 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 1,728.00 1,728.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ ร้าน บ้านจิปาถะ ราคา PR0206062030083 6/3/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

362 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 8,713.00 8,713.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้านจิปาถะ ร้าน บ้านจิปาถะ ราคา PR0206062030079 6/3/2019

363 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึก
พิมพ์

11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062030080 6/3/2019

364 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ซ่อมแซมเคร่ืองพิมพ์

11,400.00 11,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062030088 6/3/2019

365 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่าย
เอกสาร

6,362.00 6,362.00 เฉพาะเจาะจง นายพลากร  บุญชู นายพลากร  บุญชู ราคา PR0206062030077 6/3/2019

366 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่าย
เอกสาร

6,678.50 6,678.50 เฉพาะเจาะจง นายพลากร  บุญชู นายพลากร  บุญชู ราคา PR0206062030108 8/3/2019

367 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท า
บัตรประจ าตัวนิสิต

51,360.00 51,360.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม 
จ ากัด

บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม 
จ ากัด

ราคา PO0206062030007 20/3/2019

368 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
จัดพิมพ์ใบรับรองผลการเรียน (TRANSCRIPT) 
ภาษาอังกฤษ

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

บริษัท วิวัฒนา การพิมพ์ แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

ราคา PR0206062030191 14/3/2019

369 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 21,926.17 21967.17 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206062030281 19/3/2019

370 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 16,400.00         16,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านกัลยา ร้านกัลยา ราคา PR0206062030282 20/3/2019

371 ขอนุมัติเบิกเงินค่าจ้างท าและตกแต่ง เวที 95,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศกร ภักดี นายพงศกร ภักดี ราคา PR0206062030021 2/3/2562

372 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างจัดการแสดงผลงานวิจัยของ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ (ใบหญ้าแฝก) จ านวน 1 งาน

37,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมารุต จิรชุติพร นายมารุต จิรชุติพร ราคา PR0206062030023 2/3/2562

373 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาด าเนินการแสดงแฟช่ันโชว์
พิธีเปิด

90,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพนิดา บุญประสพ นางสาวพนิดา บุญประสพ ราคา PR0206062030024 2/3/2562

374 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาในการจัดกิจกรรม 
Workshop (วาดภาพแบบ Exclusive) จ านวน 1 งาน

20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศุธาศินี บุญเกาะ นางสาวศุธาศินี บุญเกาะ ราคา PR0206062030019 2/3/2562

375 ขออนุมัติเบิกเงินค่าออกแบบและตกแต่ง Creative 
Market

73,600.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติธร แจ่มแจ้ง นายกิตติธร แจ่มแจ้ง ราคา PR0206062030022 2/3/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

376 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าอุปกรณ์ ส าหรับเดินปล๊ักไฟ
ส าหรับร้านค้า

65,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์ฤทธ์ิ บุญทวีกิจอนันต์ นายณรงค์ฤทธ์ิ บุญทวีกิจอนันต์ ราคา PR0206062030020 2/3/2562

377 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าอุปกรณ์ส าหรับออกงาน 79,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโสพล ชิณราด นายโสพล ชิณราด ราคา PR0206062030045 4/3/2562

378 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาผู้ประสานงานการ
ด าเนินงานการจัดงาน Eastern creative fair 2019 
จ านวน 1 งาน

79,530.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ บัวจันทร์ นายณัฐวุฒิ บัวจันทร์ ราคา PR0206062030036 4/3/2562

379 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาทีมงานด าเนินงานกิจกรรม
บนเวที และดูแลพ้ืนท่ีงาน

61,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโยคิน โยคะกุล นายโยคิน โยคะกุล ราคา PR0206062030037 4/3/2562

380 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่าพ้ืนท่ีจัดงาน และเช่าบูธงานวิจัย 
จ านวน 7 บูธ

497,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พร็อพส์ เฮ้าส์ จ ากัด บริษัท พร็อพส์ เฮ้าส์ จ ากัด ราคา PO0206062030005 6/3/2562

381 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิลขนาด 7.30x2.8 เมตร 
พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ป้าย

3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ นายกิติพงษ์ วัฒนศิริ ราคา PR0206062020221 6/3/2562

382 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างประชาสัมพันธ์ส่ือมวลชน การ
จัดงาน Easten creative fair 2019

480,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพีรพงษ์ พันธ์เผือก นายพีรพงษ์ พันธ์เผือก ราคา PO0206062030004 6/3/2562

383 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่ายานพาหนะ 10,800.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธการ จุลส ารวล นายยุทธการ จุลส ารวล ราคา PR0206062030074 6/3/2562

384 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 6 ตู้ 29,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ หจก.เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคา PR0206062020280 13/3/2562

385 ขออนุมัติเบิกเงินค่าไมล์หนีบปกเส้ือ ส าหรับสมาร์ทโฟน
 จ านวน 1 ชุด

1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062030171 13/3/2562

386 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองพิมพ์มัลติฟังส์ช่ัน ขาว-ด า 
จ านวน 1 เคร่ือง

4,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062030184 13/3/2562

387 ขออนุมัติเบิกเงินค่าแฟ้ม 23,519.54 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206062030170 13/3/2562

388 ขออนุมัติเบิกงินค่าโทรศัพท์ จ านวน 3 เคร่ือง 2,970.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062030199 14/3/2562

389 ขออนุมัติเบิกเงินซ้ือเคร่ืองหนังแท้ ชุดผ้ายางพาราอย่างดี
 พร้อมอุปกรณ์การท าเคร่ืองหนังครบเซต

14,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพงษ์ สิรเวทย์ นายธนพงษ์ สิรเวทย์ ราคา PR0206062030197 14/3/2562

390 ขออนุมัติค่าเช่าโครงสร้างจัดบูธแสดงผลงาน ขนาดท่ี 
4.5*5 เมตร จ านวน 1 งาน

98,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม นายสุพรชัย  หัตถกิจอุดม ราคา PR0206062030195 14/3/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

391 ขออนุมัติเบิกค่าเช่าสมาร์ท TV ไฟ LED สปอร์ตไลท์ ไฟ
ส่องสว่าง ระบบ Wifi และของตกแต่งบูธ

89,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรรถพล ทรัพย์บุญ นายอรรถพล ทรัพย์บุญ ราคา PR0206062030196 14/3/2562

392 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้าย 2,632.20 เฉพาะเจาะจง บ.789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์ไทซ่ิง
 จ ากัด

บ.789 สตูดิโอ แอนด์ แอดเวอร์ไทซ่ิง
 จ ากัด

ราคา PR0206062030261 18/3/2562

393 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างท าวีดีโอ สรุปภาพข่าว และสรุป
งานวิจัย จ านวน 5 ช้ิน

75,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมายสตูดิโอ ร้านสมายสตูดิโอ ราคา PR0206062030245 18/3/2562

394 ขออนุมัติเบิกเงินค่าท าตรายางจ านวน 3 อัน 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ราคา PR0206062030346 24/3/2562

395 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองท าลายเอกสาร จ านวน 1 
เคร่ือง

2,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206062030363 26/3/2562

396 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองหนังแท้ ชุดผ้ายางพาราอย่างดี
 พร้อมอุปกรณ์การท าเคร่ืองหนังครบเซต จ านวน 200 
ชุด

58,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพงษ์ สิรเวทย์ นายธนพงษ์ สิรเวทย์ ราคา PR0206062030386 27/3/2562

397 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสาร 6,930.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ราคา PR0206062030389 27/3/2562

398 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตู้อคิลิคจัดแสดงผลงานจิวเวอร่ี 
จ านวน 10 ตู้

98,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนูญ สวยสม นายมนูญ สวยสม ราคา PR0206062030387 27/3/2562

399 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาการจัดการเดินแฟช่ันโชว์ 
จ านวน 1 งาน

66,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสัมพันธ์ ไมตรีจิตต์ นายสัมพันธ์ ไมตรีจิตต์ ราคา PR0206062030390 29/3/2562

400 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชาการบริการสุขภาพ
ระดับปฐมภูมิและปฏิบัติการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

4,875.00 4,875.00 เฉพาะเจาะจง บ.พารากอน แอสโซซิเอท จ ากัด บ.พารากอน แอสโซซิเอท จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030007 1/3/2019

401 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ 
ย-3924 เดือน มี.ค 2562

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030002 1/3/2019

402 ขออนุมัติเบิกเงินค่าอัดจารบีและหัวอัดของรถบัส 
40-0548

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030003 1/3/2019

403 ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายวิชา 
70630459 อนามัยชุมชน 2

1,320.00 1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030008 1/3/2019

404 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสารและหมึก
พิมพ์เลเซอร์

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030004 1/3/2019

หนา้ 31



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

405 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษกรองชนิด PTFE,พาราฟิล์ม 18,414.70 18,414.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จ ากัด บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030023 4/3/2019

406 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera Tk-174 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030018 4/3/2019

407 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหนังสือประกอบการเรียนการสอน
รายวิชา 731427 การช่วยเหลือพ้ืนฐาน

977.50 977.50 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030017 4/3/2019

408 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปะยางรถบัส 40-0548 160.50 160.50 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุข การยาง ร้านแสนสุข การยาง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030033 6/3/2019

409 ขออนุมัติเบิกเงินค่าปรับปรุงห้องเรียน 409 27,285.00 27,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น ชิค จ ากัด บริษัท โมเดิร์น ชิค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030029 6/3/2019

410 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเทปูนใต้ลิฟท์ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030030 6/3/2019

411 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ้ือเคร่ืองโปรเจคเตอร์ จ านวน 2 
เคร่ือง

59,706.00 59,706.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030031 6/3/2019

412 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดพิมพ์และเข้าเล่มรายวิชา 
73561059,73550459,73560559,73561259

2,496.00 2,496.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030034 6/3/2019

413 ขออนุมัติเบิกเงินค่า Power Supply All in one for 
Lenovo

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030032 6/3/2019

414 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหลอดไฟ LED 2,700.00 2,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.กิจไพศาล ไลท์ต้ิง จ ากัด บ.กิจไพศาล ไลท์ต้ิง จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030036 7/3/2019

415 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองขยายเสียงและล าโพง 37,343.00 37,343.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030042 7/3/2019

416 ขออนุมัติเบิกเงินค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Switch 20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030043 7/3/2019

417 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษ A4 ขนาด 70 แกรม 
จ านวน 300 รีม

30,600.00 30,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030037 7/3/2019

418 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองพิมพ์สี ย่ีห้อ HP 38,900.00 38,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเทค พร้ิน วินเทค พร้ิน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030035 7/3/2019

419 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถ ในวันท่ี 22 มี.ค 2562 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมหมาย  ทองเหลือง นายสมหมาย  ทองเหลือง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030040 7/3/2019

หนา้ 32



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

420 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์สี 14,900.00 14,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030062 11/3/2019

421 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถ 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมหวัง  ทาประทุม นายสมหวัง  ทาประทุม เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030068 11/3/2019

422 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองควบคุมไมโครโฟนและ
ไมโครโฟน

69,764.00 69,764.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030058 11/3/2019

423 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจอโทรทัศน์ ขนาด 49 น้ิว ย่ีห้อ 
Samsung ห้องเรียน 506

17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030059 11/3/2019

424 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกพิมพ์เลเซอร์ Kyocera Tk-174 9,600.00 9,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030076 12/3/2019

425 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกมอบให้แก่ สสอ.ศรีราชา
,สสอ.ปลวกแดง จ.ระยอง,สสอ.บ้านฉาง จ.ระยอง,สสอ.
นิคมพัฒนา จ.ระยอง,สสอ.เมือง จ.ระยอง,สสจ.ระยอง

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโมเน่ต์ ร้านโมเน่ต์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030077 13/3/2019

426 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งอาจารย์ใน
การเดินทางนิเทศงานนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใน
พ้ืนท่ี จ.ระยอง

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนพภา  มูลสาร นายนพภา  มูลสาร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030078 13/3/2019

427 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดพิมพ์และเข้าเล่มวารสาร ปีท่ี 14 
เล่ม 1

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

PR1000062030079 14/3/2019

428 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเทอร์โมมิเตอร์ 25,615.80 25,615.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส. ซายน์ 
อุปกรณ์เคมี

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030081 15/3/2019

429 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์
หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน SP PRINT ร้าน SP PRINT เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030082 15/3/2019

430 ขออนุมัติเบิกเงินค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารการ
ประชุมภาควิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข คร้ังท่ี 3/2562

240.00 240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ ร้านเบิร์ด เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030080 15/3/2019

431 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเดินสาย HDMI ห้องเรียน 506 5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030100 20/3/2019

432 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองปร้ิน 22,684.00 22,684.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี. คัลเลอร์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.พี. คัลเลอร์ กรุ๊ป เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030099 20/3/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

433 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Kyocera 
FS-1016

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

PR1000062030095 20/3/2019

434 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ จ านวน 31 รายการ 41,201.00 41,201.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชลบุรี ว.พานิช เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030102 22/3/2019

435 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกมอบให้สถานท่ีศึกษาดู
งาน ในวันท่ี 25 มี.ค 2562

220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030101 22/3/2019

436 ขออนุมัติเบิกเงินค่าของท่ีระลึกมอบให้สถานท่ีอ านวย
ความสะดวกให้นิสิตศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ก าจัดมูลฝอย 
อ่อนนุช กรุงเทพฯ วันท่ี 29 มี.ค 2562

220.00 220.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา ร้านค้าสวัสดิการ ม.บูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030103 25/3/2019

437 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถรับส่งคณาจารย์ 
บุคลากร  เดินทางเข้าร่วมประชุม ในวันท่ี 29 มี.ค 2562

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมาโนช  ศึกพ่าย นายมาโนช  ศึกพ่าย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030106 25/3/2019

438 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุรายวิชา 70232759 การ
บริหารและประเมินโครงการสาธารณสุข

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

PR1000062030105 25/3/2019

439 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดท าโปสเตอร์รายวิชา 70232759 
การบริหารและประเมินโครงการสาธารณสุข

200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน AQ COPPY ร้าน AQ COPPY เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030104 25/3/2019

440 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุจัดกิจกรรมฝาครอบถังขยะแยก
ขวดพลาสติก รายวิชา 70232759

480.00 480.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030113 26/3/2019

441 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุกิจกรรมเดินเพ่ิมก้าว รายวิชา 
70232759

462.00 462.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1000062030115 26/3/2019

442 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร Kyocera 
M2035

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

PR1000062030116 26/3/2019

443 ค่าใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัย Secure Socket
 Layer ด้วย SSL Certificate จ านวน 1 รายการ

16,467.30 16,467.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  
ราคาท่ีเสนอ 16,467.30 บาท

บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด  
ราคาท่ีเสนอ 16,467.30 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062030001 1/3/2019

444 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 1,320.00 1,320.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สะสม                         ราคา
ท่ีเสนอ 1,320.00 บาท

ร้าน สะสม                         ราคา
ท่ีเสนอ 1,320.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062030008 4/3/2019

445 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 2 รายการ 520.00 520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง                       ราคาท่ี
เสนอ 520.00 บาท

ร้านไถ่เส็ง                       ราคาท่ี
เสนอ 520.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062030007 4/3/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

446 จัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน 85 ถัง 2,975.00 2,975.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน        ราคาท่ี
เสนอ 2,975.00 บาท

ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน        ราคาท่ี
เสนอ 2,975.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062030006 4/3/2019

447 จัดซ้ือชุด CodeMobiles IoT Kit จ านวน 4 ชุด 6,420.00 6,420.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โค้ดโมบายส์ จ ากัด        
ราคาท่ีเสนอ 6,420.00 บาท

บริษัท โค้ดโมบายส์ จ ากัด        
ราคาท่ีเสนอ 6,420.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062030005 4/3/2019

448 จัดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็ดเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 
15 เคร่ือง

17,655.00 17,655.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวทาวน์ เทคนิค        ราคาท่ี
เสนอ 17,655.00 บาท

ร้านนิวทาวน์ เทคนิค                
ราคาท่ีเสนอ 17,655.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062030002 5/3/2019

449 ค่าชุดข้อสอบ จ านวน 2 รายการ 13,214.50 13,214.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท โค้ดโมบายส์ จ ากัด        
ราคาท่ีเสนอ 13,214.50 บาท

บริษัท โค้ดโมบายส์ จ ากัด        
ราคาท่ีเสนอ 13,214.50 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062030003 6/3/2019

450  จัดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็ดเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน
 7 เคร่ือง

8,827.00 8,827.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวทาวน์ เทคนิค        ราคาท่ี
เสนอ 8,827.00 บาท

ร้านนิวทาวน์ เทคนิค               
ราคาท่ีเสนอ 8,827.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062030026 8/3/2019

451 จัดซ้ือวัสดุประปา จ านวน 5 รายการ 728.00 728.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง                           
ราคาท่ีเสนอ 728.00 บาท

ร้านไถ่เส็ง                           
ราคาท่ีเสนอ 728.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062030028 11/3/2019

452 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง (ห้อง 
204)

6,127.00 6,127.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวทาวน์ เทคนิค        ราคาท่ี
เสนอ 6,127.00 บาท

ร้านนิวทาวน์ เทคนิค               
ราคาท่ีเสนอ 6,127.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062030027 11/3/2019

453 จัดซ้ือตลับผงหมึก HP CE255X/55X for HP LaserJet
 P3015dn จ านวน 1 กล่อง

8,850.00 8,850.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวทาวน์ เทคนิค        ราคาท่ี
เสนอ 8,850.00 บาท

ร้านนิวทาวน์ เทคนิค               
ราคาท่ีเสนอ 8,850.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062030031 11/3/2019

454 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,396.74 1,396.74 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 1,396.74 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน)
ราคาท่ีเสนอ 1,396.74บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062030035 12/3/2019

455 จัดซ้ือของท่ีระลึกส าหรับวิทยากร (กระเช้าผลไม้)  
จ านวน 1 กระเช้า

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบุปผชาติ                       
ราคาท่ีเสนอ 1,000.00 บาท

ร้านบุปผชาติ                       
ราคาท่ีเสนอ 1,000.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062030038 13/3/2019

456 จัดจ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 2 ป้าย 1,030.00 1,030.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศูนย์พิมพ์ที-แม็กซ์ ดีไซน์ราคาท่ี
เสนอ 1,030.00 บาท

ร้านศูนย์พิมพ์ที-แม็กซ์ ดีไซน์ราคาท่ี
เสนอ 1,030.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062030040 13/3/2019

457 จัดวัสดุ จ านวน 4 รายการ 1,298.00 1,298.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 1,298.00 บาท

บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 1,298.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062030039 13/3/2019

458 จัดซ้ือสาย USB CABLE จ านวน 17 สาย 663.00 663.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) 
จ ากัด                   ราคาท่ีเสนอ 
663.00 บาท

บริษัท มิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.(กรุงเทพ) 
จ ากัด                   ราคาท่ีเสนอ 
663.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062030042 14/3/2019

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

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

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062030041 14/3/2019

460 จัดจ้างล้างใหญ่และตรวจเช็คเคร่ืองปรับอากาศฯ จ านวน
 22 เคร่ือง

20,009.00 20,009.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวทาวน์ เทคนิค        ราคาท่ี
เสนอ 20,009.00 บาท

ร้านนิวทาวน์ เทคนิค               
ราคาท่ีเสนอ 20,009.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062030004 15/3/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

461 จัดจ้างตรวจสอบบ ารุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
  จ านวน 1 งาน

7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง หจก. อินเตอร์ เอส เซอร์วิสราคาท่ี
เสนอ 7,490.00 บาท

หจก. อินเตอร์ เอส เซอร์วิส        
ราคาท่ีเสนอ 7,490.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062030045 15/3/2019

462 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 เคร่ือง ห้อง
อบรมอาคาร KB

2,461.00 2,461.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวทาวน์ เทคนิค        ราคาท่ี
เสนอ 2,461.00 บาท

ร้านนิวทาวน์ เทคนิค               
ราคาท่ีเสนอ 2,461.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062030044 15/3/2019

463 น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 จ านวน 11.99 ลิตร (ค่าน้ ามัน
พนักงานรับส่งหนังสือประจ าเดือนมีนาคม 2562 
ทะเบียนรถ 1กอ4323 ชลบุรี)

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. วงศ์ทรายทอง               
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

หจก. วงศ์ทรายทอง               
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062030048 26/3/2019

464 จัดซ้ือผงหมึกสีด าส าหรับรุ่น SP3500XS จ านวน 1 ตลับ 5,565.00 5,565.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 5,565.00 บาท

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด
ราคาท่ีเสนอ 5,565.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062030051 27/3/2019

465 จัดจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จ านวน 1 เคร่ือง 642.00 642.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวทาวน์ เทคนิค        ราคาท่ี
เสนอ 642.00 บาท

ร้านนิวทาวน์ เทคนิค          ราคาท่ี
เสนอ 642.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PR1200062030052 27/3/2019

466 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม จ านวน
 200 รีม

20,800.00 20,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด
                          ราคาท่ีเสนอ 
20,800.00 บาท

บริษัท ชัยเจริญ เทรดด้ิง 2015 จ ากัด
                             ราคาท่ีเสนอ
 20,800.00 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงฯ ในวงเงิน
งบประมาณ

PO1200062030005 27/3/2019

467 จ้างเหมาอ่านบทความจ านวน 7 รายการ 27,060.00 27,060.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ขนิษฐา จิตต์เรืองรอง น.ส.ขนิษฐา จิตต์เรืองรอง มีความช านาญ PR1300062030006 1/3/2019
468 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอล์ 95 จ านวน 14 

ลิตร ทะเบียนรถจักรยานยนต์ 1 กพ 2337 ชลบุรี
400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062030004 1/3/2019

469 ซ้ือไม้กวาดจ านวน 6 อัน 360.00 360.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม๊คโคร จ ากัด บ.สยามแม๊คโคร จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062030016 6/3/2019
470 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 17 เอ 79 เอ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062030021 6/3/2019
471 จ้างท าป้ายท่ีจอดรถ 600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาพานิช ร้านพัฒนาพานิช มีความช านาญ PR1300062030017 6/3/2019
472 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารสี 845.00 845.00 เฉพาะเจาะจง บ.บัณฑิตสเดช่ันเนอร่ี จ ากัด บ.บัณฑิตสเดช่ันเนอร่ี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062030015 6/3/2019
473 ซ้ือวัสดุประกอบพิธีการทางศาสนา 7,350.00 7,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียมจิตต์ ร้านเจียมจิตต์ ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062030031 12/3/2019
474 ซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์ 85 เอ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062030036 12/3/2019
475 จ้างถ่ายเอกสารจ านวน 7 เล่ม 1,365.00 1,365.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300062030034 12/3/2019
476 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารA 4 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 

จ ากัด
บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

PR1300062030035 12/3/2019

477 จ้างเปล่ียนระบบแอร์รถยนต์เก๋งทะเบียน กว 2425 
ชลบุรี

5,243.00 5,243.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชลบุรีเจริญผลอะไหล่ 2 หจก.ชลบุรีเจริญผลอะไหล่ 2 มีความช านาญ PR1300062030033 12/3/2019

478 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาตื พรหมศิริ นายชูชาตื พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300062030051 18/3/2019
479 จ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้าสะพายหลัง 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ชลบุรีเจริญผลอะไหล่ 2 หจก.ชลบุรีเจริญผลอะไหล่ 2 มีความช านาญ PR1300062030054 18/3/2019
480 ซ้ือไขควงใส่แบตเตอร่ีจ านวน 1 ชุด 1,926.00 1,926.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามแม๊คโคร จ ากัด บ.สยามแม๊คโคร จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062030055 18/3/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

481 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงรถกระบะทะเบียน บล 7421 ชบ. 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วงศ์ทรายทอง หจก.วงศ์ทรายทอง ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062030056 18/3/2019
482 ซ้ือชุดขาเหล็กpopup blackdrop 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาพานิช ร้านพัฒนาพานิช ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062030053 18/3/2019
483 ซ้ือแบตเตอร่ีเคร่ืองส ารองไฟ 12 โวลต์ขนาด 7-9 

แอมแปร์ จ านวน 3 ก้อน
2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ผู้จ าหน่ายโดยตรง PR1300062030068 21/3/2019

484 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาตื พรหมศิริ นายชูชาตื พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300062030084 22/3/2019
485 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาตื พรหมศิริ นายชูชาตื พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300062030088 25/3/2019
486 จ้างเหมาบริการถตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาตื พรหมศิริ นายชูชาตื พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300062030090 25/3/2019
487 จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศจ านวน 1 คัน 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาตื พรหมศิริ นายชูชาตื พรหมศิริ มีความช านาญ PR1300062030089 25/3/2019
488 จ้างซ่อมไดร์สตาร์ทรถตู้ทะเบียน นค 7341 ชลบุรี 3,755.70 3,755.70 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญผลอะไหล่ 2 ร้านเจริญผลอะไหล่ 2 มีความช านาญ PR1300062030091 26/3/2019
489 จ้างท าตรายางจ านวน 2 อัน 620.00 620.00 เฉพาะเจาะจง บ้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอมพิวเตอร์ มีความช านาญ PR1300062030096 27/3/2019
490 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารต าราวิชาการบริหารการ

พัฒนา จ านวน ๒๖ เล่ม
4,160.00           4,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ี

เสนอ 4,160 บาท
ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส/ราคาท่ีจ้าง
 4,160 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500062030011 6/3/2562

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

นายศิระ พันธุมวนิช/ราคาท่ีจ้าง 
2,700 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500062030014 12/3/2562

492 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมารถรับส่งคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ จ านวน ๑ คัน

1,000.00           1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศิระ พันธุมวนิช/ราคาท่ีเสนอ 
1,000 บาท

นายศิระ พันธุมวนิช/ราคาท่ีจ้าง 
1,000 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500062030021 25/3/2562

493 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือหนังสือวิชานโยบายการเงินและ
การคลัง จ านวน ๙ เล่ม

1,710.00           1,710.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลเด้น แซค เทรดด้ิง จ ากัด/
ราคาท่ีเสนอ 1,710 บาท

บริษัท โกลเด้น แซค เทรดด้ิง จ ากัด/
ราคาท่ีซ้ือ 1,710 บาท

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1500062030022 25/3/2562

494 ขออนุมัติโครงการก่อสร้างลานกิจกรรมนิสิต 1,300,000.00 1,300,000.00 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 หจก. ภูมิภัทรพันธ์ 2008 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ต่ าสุด

PO1600062030001 1/3/2019

495 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถเดินเอกสาร 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062030004 4/3/2019

496 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาตรวจเช็คระยะ
100,000 กมและเปล่ียนยางรถตู้

15,171.98 15,171.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี สาขาหนองมน
บางพระ

บริษัท ไทยยนต์ชลบุรี สาขาหนองมน
บางพระ

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062030007 5/3/2019

497 ขออนุมัติตรวจติดตามระบบISOคร้ังท่ี 1 91,500.00 91,500.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ
 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

ศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ
 มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062030008 6/3/2019

หนา้ 37



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

498 ขออนุมัติหมึกปร้ินเตอร์และหมึกถ่ายเอกสาร 15,722.58 15,722.58 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท เคพี อินโนเวช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062030021 8/3/2019

499 ขออนุมัติซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวประจ าเดือน มีนาคม 24,128.50 24,128.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสนรัตน์พัฒนา 
(2541)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสนรัตน์พัฒนา 
(2541)

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062030022 8/3/2019

500 ขออนุมัติซ้ือน้ ามันรถตู้คณะฯ 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลสิน ปิโตรเลียม จ ากัด บริษัท ชลสิน ปิโตรเลียม จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062030042 13/3/2019

501 ขออนุมัติล้างและตรวจเช็คเคร่ืองปรับอากาศห้อง 101 
ตึกเดิม

14,873.00 14,873.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.บี. คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท เค.บี. คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062030047 14/3/2019

502 ขออนุมัติช้ือน้ าด่ืมแพ็ค 4,800.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062030044 14/3/2019

503 ขออนุมัติล้างและตรวจเช็คเคร่ืองปรับอากาศ 9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.บี. คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท เค.บี. คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062030045 14/3/2019

504 ขออนุมัติงานเดินสายไฟเล้ียงระบบไม้แขนก้ันรถยนต์ 5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062030058 15/3/2019

505 ขออนุมัติท ากุญแจ 1,980.00 1,980.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ ปันดี นายสมศักด์ิ ปันดี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062030065 18/3/2019

506 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 12 รายการ 2,154.00 2,154.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062030061 18/3/2019

507 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1,620.00 1,620.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณเซอร์วิส มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062030064 18/3/2019

หนา้ 38



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

508 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมถัง 840.00 840.00 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมบ้านและสวน น้ าด่ืมบ้านและสวน มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062030060 18/3/2019

509 ขออนุมัติซ้ือกุญแจ 1,610.00 1,610.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ ปันดี นายสมศักด์ิ ปันดี มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062030063 18/3/2019

510 ขออนุมัติล้างดูดฝุ่นรถตู้คณะฯ 1,190.00 1,190.00 เฉพาะเจาะจง รักษ์คาร์แคร์ 2 รักษ์คาร์แคร์ 3 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062030062 18/3/2019

511 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเปล่ียนยางในรถชาเล้ง 140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง ไพรทูรย์ โฉมรวย ไพรทูรย์ โฉมรวย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062030069 19/3/2019

512 ขออนุมัติซ้ือวัสดุจ านวน 10 รายการ 604.00 604.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประโยชน์ไฟฟ้าและคประภัสสร ร้านประโยชน์ไฟฟ้าและคประภัสสร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062030068 19/3/2019

513 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 385.00 385.00 เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสาร 45 สตางค์ ร้านถ่ายเอกสาร 45 สตางค์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062030070 19/3/2019

514 ขออนุมัติจัดท านามบัตร 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุคกราฟฟิค แสนสุคกราฟฟิค มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062030067 19/3/2019

515 ขออนุมัติปะยางรถตู้คณะฯ 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง ย่ิงเจริญการยาง ย่ิงเจริญการยาง มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062030073 20/3/2019

516 โครงการการศึกษาดูงาน ท่าเทียบเรือ Tips  ท่าเรือ
แหลมฉบัง วันท่ี 2 เม.ย.62

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายลือชา สมวิทย์ นายลือชา สมวิทย์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062030075 21/3/2019

517 ขออนุมัติซ้ือกระดาษเขียนตอบ 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล หจก. ชลบุรีสวัสดีมงคล มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062030081 26/3/2019

หนา้ 39



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

518 ขออนุมัติซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 62,916.00 62,916.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062030082 26/3/2019

519 ขออนุมัติซ้ือวัสดุโครงการรดน้ าขอพรประเพณี
สงกรานต์ประจ าปี 2562

2,060.00 2,060.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านโก๋  แม่
ประภาสังฆภัณฑ์

ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านโก๋  แม่
ประภาสังฆภัณฑ์

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1600062030092 27/3/2019

520 ขออนุมัติเสนอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม และเย็บมุม 5,510.00 5,510.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062030013 6/3/2019

521 ขออนุมัติเสนอซ้ือหนังสือเรียน 98,320.00 98,320.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062030015 6/3/2019

522 ขออนุมัติเสนอซ้ือน่่้ด่ืมแบบถัง 1,085.00 1,085.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062030016 6/3/2019

523 ขออนุมัติเสนอซ้ือของท่ีระลึก 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062030025 7/3/2019

524 ขออนุมัติเสนอซ้ือตลับหมึกโทนเนอร์ 35 A 7,590.00 7,590.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062030017 7/3/2019

525 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062030026 7/3/2019

526 ขออนุมัติเสนอจ้างเข้าเล่มปกแข็งวิทยานิพนธ์ 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062030023 7/3/2019

527 ขออนุมัติเสนอซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร และเคร่ืองด่ืมรส
ช็อกโกแลต ไมโล

2,516.00 2,516.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062030030 12/3/2019

528 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมาบริการรถยนต์ 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062030031 13/3/2019

529 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ เพ่ือรับ-ส่ง คณาจารย์
 และบุคลากร

2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062030036 18/3/2019

530 ขออนุมัติเสนอซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062030063 28/3/2019

531 ขออนุมัติเสนอจ้างเหมาบริการรถยนต์ 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิ ทาทอง นายสิทธิ ทาทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR1700062030064 28/3/2019

หนา้ 40



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

532 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันพนักงานเดินเอกสาร เดือน 3/2562 400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 400 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062030006 4/3/2019

533 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์กระดาษเขียนตอบ 11,600.00 11,600.00 เฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ชุนกราฟฟิก/เสนอราคา 
11,600 บาท

โรงพิมพ์ชุนกราฟฟิก/เสนอราคา 
11,600 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800062030001 5/3/2019

534 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกวิทยากร (อาหารทะเลแห้ง)
(กิจกรรมสัมมนานิสิตหลังฝึกงานและปัจฉิมนิเทศ)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคุนรักษ์/เสนอราคา 1,000 บาท ร้านคุนรักษ์/เสนอราคา 1,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062030015 6/3/2019

535 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ (กิจกรรมสัมมนานิสิตหลังฝึกงานและ
ปัจฉิมนิเทศ)

990.00 990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ/เสนอราคา 990 บาท ร้านจิปาถะ/เสนอราคา 990 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062030016 6/3/2019

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 120 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062030017 7/3/2019

537 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะ (โครงการศึกษาดูงาน
และฝึกปฏิบัติการนอกสถานท่ีด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา)

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชิตวิเศษทัวร์/เสนอ
ราคา 30,000 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชิตวิเศษทัวร์/เสนอ
ราคา 30,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO1800062030002 12/3/2019

538 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึกตรามหาวิทยาลัยบูรพา 
(ต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์ จาก University of 
Tsukuba ประเทศญ่ีปุ่น ประจ าปี 2562)

420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/
เสนอราคา 420 บาท

ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา/
เสนอราคา 420 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062030028 13/3/2019

539 ขออนุมัติซ้ือวัสดุ (โครงการท าบุญคณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา ประจ าปี 2562)

1,025.00 1,025.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจียบฮวด/เสนอราคา 1,025 บาท ร้านเจียบฮวด/เสนอราคา 1,025 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062030052 26/3/2019

540 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์พิธีสงฆ์ (โครงการท าบุญคณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ประจ าปี 2562)

2,475.00 2,475.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์/เสนอราคา 
2,475 บาท

ร้านแม่ประภาสังฆภัณฑ์/เสนอราคา 
2,475 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062030053 26/3/2019

541 ขออนุมัติซ้ือดอกไม้ (โครงการท าบุญคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา ประจ าปี 2562)

450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้หยก/เสนอราคา 450 บาท ร้านดอกไม้หยก/เสนอราคา 450 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062030051 26/3/2019

หนา้ 41



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

542 ขออนุมัติจัดซ้ือครีมนวด (โลช่ัน) (โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนิสิต)

2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จ ากัด สาขา
บางแสน/เสนอราคา 2,300 บาท

บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จ ากัด สาขา
บางแสน/เสนอราคา 2,300 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062030055 27/3/2019

543 ขออนุมัติจัดซ้ือถุงซิปล็อค (โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนิสิต)

450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จ ากัด สาขา
บางแสน/เสนอราคา 450 บาท

บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล จ ากัด สาขา
บางแสน/เสนอราคา 450 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062030054 27/3/2019

544 ขออนุมัติจัดซ้ือผ้าล็อค(โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนิสิต)

1,530.00 1,530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยาเทพประสิทธ์ิ/เสนอราคา 
1,530 บาท

ร้านยาเทพประสิทธ์ิ/เสนอราคา 
1,530 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062030056 27/3/2019

545 ขออนุมัติค่ากระเช้าดอกไม้ (การกีฬาแห่งประเทศไทย) 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Kalaya FLORIST/เสนอราคา 
500 บาท

ร้าน Kalaya FLORIST/เสนอราคา 
500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR1800062030057 27/3/2019

546 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 8 
มีนาคม 2562 เพ่ือรับ-ส่ง อาจารย์กลับจากเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมการประชุม
คณะกรรมการก ากับโครงการระดับชาติ (Project 
Steering Committee (PSC) ) ณ ส านักอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร  เจริญพร นายสมมิตร  เจริญพร มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100062030008 7/3/2019

547 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการเล้ียงสัตว์น้ า 
จ านวน 7 รายการ เพ่ือใช้ส าหรับปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
เรียนการสอนและงานวิจัย ณ ศูนย์เทคโนโลยีทางทะเล

9,340.00 9,340.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีย์ฟาร์ม (ท่าใหม่),ร้านท่ใหม่
เสาเข็ม,น.ส.ลัดดาวัลย์ พรพานิช

ร้านสุรีย์ฟาร์ม (ท่าใหม่),ร้านท่ใหม่
เสาเข็ม,น.ส.ลัดดาวัลย์ พรพานิช

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100062030012 8/3/2019

548 ขออนุมัติซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 3 รายการ เพ่ือใช้ใน
การเรียนการสอนปฏิบัติการรายวิชาโรคและพยาธิสัตว์
น้ า,การจัดการสุขภาพสัตว์น้ าข้ันสูง (ป.โท) และวิชา
ปัญหาพิเศษ

8,667.00 8,667.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100062030011 8/3/2019

549 ขออนุมัติซ้ือคีมคีบแบบบาง จ านวน 10 อัน เพ่ือใช้ใน
การเรียนปฏิบัติการศึกษาสัตว์หน้าดินและปลูกปลาวัย
อ่อนในรายวิชาปัญหาพิเศษ

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ควอเตอร์ แล็บ แอนด์ ที ไซ
เอนซ์ จ ากัด

บริษัท ควอเตอร์ แล็บ แอนด์ ที ไซ
เอนซ์ จ ากัด

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2100062020037 11/3/2019

หนา้ 42



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

550 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 13
 มีนาคม 2562 เพ่ือรับ-ส่งวิทยากรรายวิชา 834465 
การจัดการสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ าสาธารณะ (ดร.วร
เททพ มุธุวรรณ)

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

PR2100062030014 12/3/2019

551 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 20
 มีนาคม 2562 เพ่ือรับ-ส่งอาจารย์ รายวิชา 834465 
การจัดการสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ าสาธารณะ (ดร.วรเทพ
 มุธุวรรณ)

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

PR2100062030016 19/3/2019

552 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศวันท่ี 27 
มีนาคม 2562 เพ่ือรับ-ส่งวิทยากรรายวิชา834465 การ
จัดการสถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ าสาธารณะ (ดร.เสาวภา 
สวัสด์ิพีระ) รับจากบ้านพัก จ.ชลบุรี มาสอน ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

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

PR2100062030017 26/3/2019

553 ขออนุมัติจ้างปูกระเบ้ืองยางห้อง L507 และเปล่ียนปล๊ัก
กาวคู่ เน่ืองจากกระเบ้ืองยางช ารุดจึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการปูกระเบ่่ีองและเปล่ียนปล๊ักไฟห้อง L506

9,800.00 9,800.00 เฉพาะเจาะจง นายภัทรพงศ์ ธัญญารักษ์ นายภัทรพงศ์ ธัญญารักษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300062030002 1/3/2019

554 ขออนุมัติซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนใน
รายวิชากระบวนการผลิตเคร่ืองประดับ

11,772.14 11,772.14 เฉพาะเจาะจง รจนาเจียรนัย รจนาเจียรนัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300062020012 1/3/2019

555 ขออนุมัติจ้างท าปกผ้าไหมแท้ขนาดปกเอ 4 จ านวน 2 
ปก เพ่ือเป็นเอกสาร/หนังสือในการลงนามเอกสาร
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

1,498.00 1,498.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภัทรการพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดภัทรการพิมพ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300062030001 1/3/2019

556 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดแสดงผลงาน Prima Metal Clay 
และ Spoke จ านวน 1 งาน

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร เหล่ามงคลชัย นางสาวกนกพร เหล่ามงคลชัย มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300062030023 6/3/2019

557 ขออนุมัติจ้างเหมาพัฒนาสินค้า จ านวน 1 บูท เพ่ือใช้ใน
โครงการ ''Eastern creative fair 2019''

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุปราณี สุริยะ นางสาวสุปราณี สุริยะ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300062030024 6/3/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

558 ขออนุมัติจ้างเหมาพัฒนาสินค้าจ านวน 1 บูท เพ่ือใช้ใน
โครงการ ''Eastern creative fair 2019''

15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปลายมีนา สันพงษ์ นางสาวปลายมีนา สันพงษ์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300062030025 6/3/2019

559 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะวันท่ี 8 และ 11 มีนาคม 
2562 เพ่ือรับ-ส่งเข้าร่วมโครงการ ''Eastern creative 
fair 2019''

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ นายภูมิชาย  ศรีสวัสด์ิ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300062030027 6/3/2019

560 ขออนุมัติจ้างเหมาแต่งหน้า ท าผม คณะนิสิตในกิจกรรม
เดินแบบ ในโครงการ ''Eastern creative fair 2019''

29,000.00 29,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกพร นุมหันต์ นางสาวกนกพร นุมหันต์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300062030026 6/3/2019

561 ขออนุมัติจ้างเหมายานพานะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 11 
มีนาคม 2562 เพ่ือรับ-ส่งเจ้าหน้าท่ีและนิสิตช่วยเก็บ
อุปกรณ์ในการจัดงาน Eastern  Creative Fair 2019

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

PR2300062030028 11/3/2019

562 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ วันท่ี 14
 มีนาคม 2562 เพ่ือรับ-ส่งคณบดีคณะอัญมณี เข้าร่วม
ประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา

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

PR2300062030034 13/3/2019

563 ขออนุมัติจ้างส าเนาเอกสารและเข้าเล่ม/อุปกรณ์ เพ่ือ
เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนของคณะอัญมณี

1,316.70 1,316.70 เฉพาะเจาะจง ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านพิทยา ก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300062030039 18/3/2019

564 ขออนุมัติซ้ือวัสดุในการประกอบโครงการ จ านวน 1 
โครงการ เพ่ือใช้ในโครงการแสดงผลงานวิชาการและ
งานสร้างสรรค์ของนิสิตคณะอัญมณี (Gems and 
Jewelry Academic Fair) ประจ าปีการศึกษา 2562

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท่าใหม่เสาเข็ม,ร้านโฆสิตวิทยา ร้านท่าใหม่เสาเข็ม,ร้านโฆสิตวิทยา มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300062030043 21/3/2019

565 ขออนุมัติซ้ือใบประกาศนียบัตร ขนาด A4 จ านวน 3 ห่อ
 เพ่ือใช้พิมพ์ใบประกาศนียบัตรให้นิสิตคณะอัญมณี

750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศ มาร์ต ร้านออฟฟิศ มาร์ต มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2300062030049 22/3/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

566 ขออนุมัติซ้ือหนังสือ Business Research Methods 
(IE) จ านวน 2 เล่ม เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบในการ
จัดการเรียนสอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

1,768.00 1,768.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062030017 5/3/2019

567 ขออนุมัติค่าของท่ีระลึกผู้แทนสถานประกอบการ 
จ านวน 10 คน เพ่ือมอบให้กับผู้แทนสถานประกอบการ
ท่ีเข้าร่วมโครงการ Co-op Experience Sharing Day 
(14มี.ค.62)

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านGift House ร้านGift House มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062030029 6/3/2019

568 ขออนุมัติค่าน้ ามันเช้ือเพลิงรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 
กช 637 เพ่ือใช้ในการเดินทางปฏิบัติงานราชการของ
คณะการจัดการและการท่องเท่ียว

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

PR2400062030030 6/3/2019

569 ขออนุมัติค่าน้ าด่ืมถังใส จ านวน 48 ถัง เพ่ือใช้ในการ
บริโภค ประจ าแต่ละช้ัน ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ

1,680.00 1,680.00 เฉพาะเจาะจง นส.จ๊ีด มณีรัตน์ นส.จ๊ีด มณีรัตน์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062030028 6/3/2019

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

4,267.70 4,267.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062030027 6/3/2019

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

5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภรทิพย์ ร้านสุภรทิพย์ มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062030042 14/3/2019

572 ขออนุมัติซ้ือน้ าด่ืมถังใส จ านวน 26 ถัง เพ่ือใช้ในการ
บริโภคภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติของคณะฯ ประจ า
แต่ละช้ัน

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

PR2400062030041 14/3/2019

573 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ (ฟิล์มแฟกซ์ 2 
ม้วน) ส าหรับใช้กับเคร่ืองโทรสาร (แฟกซ์) ในห้อง
ส านักงาน209

1,840.40 1,840.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคเซิฟ ซัพพลาย จ ากัด บริษัท เทคเซิฟ ซัพพลาย จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062030047 15/3/2019

574 ขออนุมัติจ้างเหมาเดินปล๊ักไฟ บริเวณงาน Job fair 50 
จุด ส าหรับสถานประกอบการออกบูธ ในโครงการ
วันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก คร้ังท่ี9 (28มีค62)

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ นายภูรินทร์ เย็นสุดใจ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062030056 20/3/2019

หนา้ 45



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

575 ขออนุมัติค่าวัสดุตกแต่งสถานท่ี จ านวน 8 รายการ เพ่ือ
ใช้ในการตกแต่งสถานท่ีของโครงการสัมมนาทางวิชาการ
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ''เตรียมความพร้อม 
ส าหรับกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ปี62''(29
มี.ค.62)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062030054 20/3/2019

576 ขออนุมัติซ้ือหมึกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ จ านวน 1 หลอด 
และหมึกเคร่ืองพิมพ์อิงค์เจ็ท จ านวน 2 ขวด ส าหรับใช้
พิมพ์งานเอกสารทางราชการต่างๆ ในส านักงานคณบดี
ของคณะฯ

3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062030053 20/3/2019

577 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
เพ่ือใช้ในการเดินทางรับ-ส่ง วิทยากรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
The 4th Tourist Expert Training (29มี.ค.62)

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

PR2400062030063 21/3/2019

578 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
เพ่ือใช้ในการเดินทางรับ-ส่ง วิทยากรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
The 4th Tourist Expert Training (24มี.ค.62)

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

PR2400062030061 21/3/2019

579 ขออนุมัติจ้างเหมาท าไวนิล 2 ผืน ส าหรับตกแต่งสถานท่ี
 บริเวณหน้างานและบนเวที โครงการวันสหกิจศึกษา
ภาคตะวันออก คร้ังท่ี 9 (28มีค62)

2,520.00 2,520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงศิลป์ ร้านหน่ึงศิลป์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062030064 21/3/2019

580 ขออนุมัติจ้างท าโล่รางวัล 7 อัน ส าหรับมอบให้สถาน
ประกอบการดีเด่นและนิสิตโครงงานชนะเลิศ โครงการ
วันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก คร้ังท่ี 9 (28มีค62)

10,500.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางแสนร าลึก ร้านบางแสนร าลึก มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062030066 21/3/2019

581 ขออนุมัติจ้างท าและพิมพ์สูจิบัตร 800 เล่มส าหรับ
ผู้เข้าร่วมงาน โครงการวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออก 
คร้ังท่ี 9 (28มีค62)

17,120.00 17,120.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน เพรส
 แอนด์ ซัพพลาย

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออล อิน วัน เพรส
 แอนด์ ซัพพลาย

มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062030065 21/3/2019

582 ขออนุมัติซ้ือของท่ีระลึก(แก้วน้ ามาร์คมุก) เพ่ือมอบ
ให้กับวิทยากรและผู้แทนหน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการ 
The  4th Tourist Expert Training(24-29มี.ค.62)

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062030060 21/3/2019

หนา้ 46



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

583 ขออนุมัติจ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 2 ป้าย ส าหรับใช้
ตกแต่งสถานท่ีและประชาสัมพันธ์โครงการ The  4th 
Tourist Expert Training(24-29มี.ค.62)

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงศิลป์ ร้านหน่ึงศิลป์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062030059 21/3/2019

584 ขออนุมัติค่าวัสดุส านักงาน (หมึกพิมพ์เลเซอร์ HP รุ่น 
CE278A 3 กล่อง)  ส าหรับใช้ในการจัดพิมพ์งาน
เอกสารต่างๆ ของโครงการวันสหกิจศึกษาภาค
ตะวันออก คร้ังท่ี 9(28 มี.ค. 62)

3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย วินเพาเวอร์ ซัพพลาย มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062030067 22/3/2019

585 ขออนุมัติค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ เพ่ือใช้
เป็นวัสดุส านักงานในการด าเนินงานจัดโครงการวันสห
กิจศึกษาภาคตะวันออก คร้ังท่ี 9(28มี.ค.62)

5,349.87 5,349.87 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062030068 22/3/2019

586 ขออนมัติค่าจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จ านวน 2
 คัน เพ่ือใช้ในการเดินทางเข้าร่วมโครงการดูงาน
ภาพรวมอุตสาหกรรมท่ีพัก (พัทยา-A La carte/Buffet)
 สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม(1เม.ย.62)

20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกรกวรรษ ไพฑูรย์ นายกรกวรรษ ไพฑูรย์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062030069 25/3/2019

587 ขออนุมัติจ้างท าบูเก้ดอกไม้สด จ านวน 10 ช่อ ส าหรับติ
ดอกแขกผู้ทรงคุณวุฒิร่วมงานโครงการวันสหกิจศึกษา
ภาคตะวันออก คร้ังท่ี 9 (28มีค62)

500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจ๊ียบฟลาวเวอร์ ร้านดอกไม้เจ๊ียบฟลาวเวอร์ มีอาชีพรับจ้างโดยตรงให้บริการดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062030070 26/3/2019

588 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 
คัน เพ่ือใช้ในการเดินทางรับ-ส่งวิทยากรท่ีเข้าร่วม
โครงการ Training on digital tools (31มี.ค.-6เม.ย.62)

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

PR2400062030073 27/3/2019

589 ขออนุมัติค่าของท่ีระลึก(เบญจรงค์ 3 ช้ิน) เพ่ือมอบเป็น
ของท่ีระลึกให้กับวิทยากรท่ีเข้าร่วมโครงการ Training 
on digital tools (31มี.ค.-6เม.ย.62)

2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลัยบูรพา มีอาชีพขายโดยตรง ขายสินค้าดี 
คิดราคาเหมาะสม

PR2400062030072 27/3/2019

590 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าในศูนย์บริการ
การแพทย์แผนไทย เดือนมีนาคม 2562

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

นายพินิต  เผ่าจินดา/ เสนอราคา 
4,981 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062030002 1/3/2019

หนา้ 47



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

591 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานภายใน
คณะ

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

ร้านธีรเดช, ร้านLEEDA COPY  / 
เสนอราคา 6,934.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062030003 1/3/2019

592 ขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันรถรับส่งเอกสาร เดือนมีนาคม 
2562

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 
บาท

หจก.ธิดามหานคร/เสนอราคา 400 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062030001 1/3/2019

593 ขออนุมัติเบิกค่าจ้างเหมาบริการพาหนะ-โครงการ
มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ วันท่ี 9 มีนาคม 2562

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล /เสนอราคา 12,500 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แชมป์มหานคร 
ทราเวล /เสนอราคา 12,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO2700062030002 11/3/2019

594 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือของท่ีระลึก-โครงการทัศนศึกษา
พืชสมุนไพรในรายวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์และ
พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน วันท่ี 30 มีนาคม 2562

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเรือนธรรมชาติ        / เสนอ
ราคา 1,000 บาท

ร้านเรือนธรรมชาติ        / เสนอ
ราคา 1,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062030017 19/3/2019

595 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการรวบรวมต ายาเพ่ือการ
เรียนการสอนในกลุ่มรายวิชาชีพ

5,999.70 5,999.70 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นบุญการพิมพ์       / เสนอ
ราคา 5,999.70 บาท

ร้านต้นบุญการพิมพ์       / เสนอ
ราคา 4,909.80 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062030018 19/3/2019

596 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือหลอดไฟฟ้า LED 2,800.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง กังสดาลฮาร์ดแวร์   / เสนอราคา 
2,800 บาท

กังสดาลฮาร์ดแวร์   / เสนอราคา 
2,800 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062030019 21/3/2019

597 ขออนุมัติเบิกค่าจัดซ้ือวัสดุโครงการคนเก่ง คนดี มีความ
เป็นไทย รดน้ าขอพรผู้ใหญ่ ประจ าปี 2562

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ /เสนอราคา 
2,000 บาท

ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ /เสนอราคา 
1,080 บาท

PR2700062030020 25/3/2019

598 ขออนุมัติเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์ในโครงการสุขภาพดี วิถี
ไทย ดูแลกายใจ กับหมอยาท่าบางแสน วันท่ี 2 เมษายน
 2562

12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ,ร้านเบ็ดเตล็ด,บ.บัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี จ ากัด, ร้านบ้านดินด า,ร้าน
เค้ียงเจริญ, ณ แฟช่ัน และหจก.แต้
ฮุยล้ง /เสนอราคา 12,000 บาท

ร้านจิปาถะ,ร้านเบ็ดเตล็ด,บ.บัณฑิตส
เตช่ันเนอร่ี จ ากัด, ร้านบ้านดินด า,ร้าน
เค้ียงเจริญ, ณ แฟช่ัน และหจก.แต้
ฮุยล้ง /เสนอราคา 6,576.36 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062030029 28/3/2019

599 ขออนุมัติเบิกค่าจัดจ้างเหมาบริการต่าง ๆ โครงการ
สุขภาพดี วิถีไทย ดูแลกายใจ กับหมอยาท่าบางแสน 
วันท่ี 4 เมษายน 2562

15,900.00 15,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน LARGE FORTUNE 18, ร้าน 
ซังชัวร่ี แฟช่ัน, นายนัทธ์ิ สู่ความ
สมบูรณ์ และนายพรพจน์   
โพธิบัลลังก์  /เสนอราคา 15,900 บาท

ร้าน LARGE FORTUNE 18, ร้าน 
ซังชัวร่ี แฟช่ัน, นายนัทธ์ิ สู่ความ
สมบูรณ์ และนายพรพจน์   
โพธิบัลลังก์  /เสนอราคา 15,900 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062030026 28/3/2019

หนา้ 48



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

600 ขออนุมัติค่าถ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์และป้ายไวนิลใน
โครงการสุขภาพดี วิถีไทย ดูแลกายใจ กับหมอยาท่า
บางแสน วันท่ี 2 เมษายน 2562

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Infinity Copy Print, ร้านธีรเดช
 และบริษัท 789 สดูดิโอแอนด์แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด / เสนอราคา 
10,000 บาท

ร้าน Infinity Copy Print, ร้านธีรเดช
 และบริษัท 789 สดูดิโอแอนด์แอด
เวอร์ไทซ่ิง จ ากัด / เสนอราคา 3,854
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062030027 28/3/2019

601 ขออนุมัติจัดของท่ีระลึกในโครงการสุขภาพดี วิถีไทย 
ดูแลกายใจ กับหมอยาท่าบางแสน วันท่ี 2 เมษายน 
2562

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเรือนธรรมชาติ   / เสนอราคา 
1,500 บาท

ร้านเรือนธรรมชาติ   / เสนอราคา 
740 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR2700062030028 28/3/2019

602 ขออนุมัติซ้ือวัสดุและเบิกเงินค่าสร้างโรงเรือนเล้ียงแกะ 21,626.95 21,626.95 เฉพาะเจาะจง ร้านสินวัฒนา,หจก.ชัยประดิษฐ์,หจก.
เหล็กวัฒนา,ร้านวัฒนาโลหะกิจ

ร้านสินวัฒนา,หจก.ชัยประดิษฐ์,หจก.
เหล็กวัฒนา,ร้านวัฒนาโลหะกิจ

สินค้าดี มีคุณภาพ อุปกรณ์ครบ 
ราคาต่ าสุด

PR2800062030001 4/3/2019

603 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุการเรียนการสอน
วิชาปัยหาพิเศษ(761493) อ.สมคิด ใจตรง

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์ 
จ ากัด

บริษัท ไตรเอ็นซายน์ โพรไวด์เดอร์ 
จ ากัด

สินค้าดี มีคุณภาพ  ราคาต่ าสุด PR2800062030032 28/3/2019

604 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์
โครงการส่งเสริมการพัฒนานิสิตด้วยการเข้าร่วมและ
น าเสนอผลงานทางวิชาการฯ

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนาวุฒิ  สุรพรรณ นายธนาวุฒิ  สุรพรรณ มีความปลอดภัย บริการดี ราคา
ต่ าสุด

PR3300062030003 4/3/2562

605 ขออนุมัติจ้างและจ่ายเงินค่าจ้างจัดท าป้ายไวนิล
โครงการส่งเสริมการพัฒนานิสิตด้วยการเข้าร่วมและ
น าเสนอผลงานทางวิชาการฯ

3,190.00 3,190.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศิลปะโฆษณา ร้านศิลปะโฆษณา บริการดี ราคาต่ าสุด PR3300062030004 4/3/2562

606 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างถ่ายเอกสารจากเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร

2,540.44 2,540.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริษัท เมธานนท์ จ ากัด บริการดี ราคาต่ าสุด PR3300062030013 8/3/2562

607 ขออนุมัติจ้างและเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์ไป-
กลับ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง นางกุหลาบ สองขุนทด นางกุหลาบ สองขุนทด มีความปลอดภัย บริการดี ราคา
ต่ าสุด

PR3300062030021 22/3/2562

608 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สหกรณ์ การเกษตรวัฒนานคร จ ากัด สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062030029 29/3/2562

609 ขออนุมัติซ้ือและเบิกเงินค่าวัสดุโครงการ บูรพาสระแก้ว
ร่วมใจอ าลานิสิตจบใหม่ปีการศึกษา 2561

700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี.พี.เพ่ือนนักเรียน และวิโรจน์
พานิช

ร้าน บี.พี.เพ่ือนนักเรียน และวิโรจน์
พานิช

สินค้าดี มีคุณภาพ ราคาต่ าสุด PR3300062030028 29/3/2562

610 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาท าความสะอาด อาคารวิทยาลัยฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 9 งวด (ต้ังแต่เดือน
มกราคม - กันยายน 2562)

289,782.00 289,782.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.เจ.เซอร์วิส 2018 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.เจ.เซอร์วิส 2018 เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO3400062030001 7/3/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

611 ขออนุมัติจัดซ้ือพวงมาลัย ดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา ดอกไม้ใส่
แจกันศาลฯ ของ งานท าบุญวันคล้ายวันสถาปนา
วิทยาลัยฯ ครบรอบ 11 ปี

1,850.00 1,850.00 เฉพาะเจาะจง กัลยา ดอกไม้สด กัลยา ดอกไม้สด เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400062030018 12/3/2562

612 ขออนุมัติจัดซ้ือเคร่ืองไทยธรรม จ านวน 9 ชุด งาน
ท าบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 11 ปี

4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา สหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400062030017 12/3/2562

613 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าซักผ้าคลุมท่ีน่ังพระ 
จ านวน 1 งาน ของ งานท าบุญวันคล้ายวันสถาปนา
วิทยาลัยฯ

650.00 650.00 เฉพาะเจาะจง คุณอร ซักรีด คุณอร ซักรีด เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400062030019 12/3/2562

614 ขออนุมัติจัดซ้ือและเบิกเงินค่าก๊อกน้ าห้องน้ าหญิง ช้ัน 2
 จ านวน 1 งาน

1,885.00 1,885.00 เฉพาะเจาะจง ไพรเวชค้าวัสดุ ไพรเวชค้าวัสดุ เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400062030028 22/3/2562

615 ขออนุมัติจัดจ้างและเบิกเงินค่าจดหมายข่าว RMCS ปีท่ี
 11 ฉบับท่ี 4 จ านวน 100 ชุด

5,550.00 5,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ.พี.บลูปร้ินท์ ร้าน เอ.พี.บลูปร้ินท์ เป็นไปตามข้อตกลง เหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR3400062030029 22/3/2562

616 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร จ านวน 1 ตัว 114,837.75 114,837.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด เสนอราคา 114,837.75
 บาท

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ราคาท่ีตกลงจ้าง 
114,837.75 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062030001 4/3/2019

617 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 10,004.50 10,004.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัดเสนอ
ราคา 10,004.50 บาท

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,004.50 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062030002 6/3/2019

618 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ 2,951.37 2,951.37 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เสนอราคา 2,951.37 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,951.37 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062030021 7/3/2019

619 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับ-ส่ง อาจารย์นิเทศนิสิตโครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ 
โรงพยาบาลตราด จ.ตราด ในวันท่ี 10 เมษายน พ.ศ.
2562

3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา เสนอราคา 
3,500 บาท

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาท่ีตกลง
จ้าง 3,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062030027 8/3/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

620 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับ-ส่ง อาจารย์นิเทศนิสิตโครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ 
โรงพยาบาลนครนายก จ.นครนายก ในวันท่ี 25 มีนาคม
 พ.ศ.2562

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา เสนอราคา 
3,000 บาท

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาท่ีตกลง
จ้าง 3,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062030024 8/3/2019

621 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับ-ส่ง อาจารย์ออกนิเทศโครงการฝึกปฏิบัติงาานวิชาชีพ
เทคนิคฯ ณ โรงพยาบาลระยอง ในวันท่ี 3 เมษายน 
2562

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

พ.จ.อ.สุรพล  ดวงกุลสา ราคาท่ีตกลง
จ้าง 2,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062030026 8/3/2019

622 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือรับ-
ส่ง อาจารย์ออกนิเทศโครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ 
โรงพยาบาลราชบุรี ในวันท่ี 1 เมษายน 2562

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชูชาติ พรหมศิริ เสนอราคา 
4,000 บาท

นายชูชาติ พรหมศิริ ราคาท่ีตกลงจ้าง
 4,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062030025 8/3/2019

623 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถสองแถว จ านวน 3คัน 
เพ่ือรับ-ส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานธนาคาเลือด
ประจ าปีการศึกษา 2561 ณ โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี ใน
วันท่ี 19 มีนาคม 2562

1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมเกียรติ  เดชศักดา เสนอราคา
 1,500 บาท

นายสมเกียรติ  เดชศักดา ราคาท่ีตก
ลงจ้าง 1,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062030023 8/3/2019

624 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ในครัวเรือน จ านวน 73 
รายการ

30,933.00 30,933.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์จ ากัด 
(มหาชน) เสนอราคา 30,933 บาท

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์จ ากัด 
(มหาชน) ราคาท่ีตกลงซ้ือ 30,933 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062030003 11/3/2019

625 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 6 หลอด 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เสนอราคา 
19,200 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 19,200 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062030004 14/3/2019

626 ขออนุมัติจัดซ้ือถังดับเพลิงสีเขียว ขนาด 10 ปอนด์ 
จ านวน 5 ถัง

12,840.00 12,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอลพีพี อนันตทรัพย์ จ ากัด 
เสนอราคา 12,840 บาท

บริษัท แอลพีพี อนันตทรัพย์ จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 12,840 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062030005 14/3/2019

627 ขออนุมัติซ่อมแซมเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าระบบส ารองไฟ 
จ านวน 1 งาน

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวพัชรดา ไพศาลอัศวเสนีเสนอ
ราคา 5,500 บาท

นางสาวพัชรดา ไพศาลอัศวเสนี 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 5,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062030042 12/3/2019

หนา้ 51



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

628 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการเปล่ียนสายไฟปล๊ักกราว 
จ านวน 1 งาน

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์เสนอ
ราคา 2,500 บาท

นายสมศักด์ิ บุญสุขวีระวัฒน์ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 2,500 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062030045 13/3/2019

629 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนรายวิชา
โภชนาการคลินิก 1 (โรคหัวใจและไขมันในเลือด คร้ังท่ี
1) อ.นริศาส ารอง

1,669.33 1,669.33 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083 เสนอราคา 1,669.33
 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
1,669.33 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062030053 14/3/2019

630 ขออนุมัติจัดซ้ือถุงมือแพทย์ไม่มีแป้ง จ านวน 60 กล่อง 11,556.00 11,556.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด เสนอ
ราคา 11,556 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคา
ตกลงซ้ือ 11,556 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062030006 15/3/2019

631 ขออนุมัติจัดซ้ือนาฬิกาจับเวลา จ านวน 4 ช้ิน 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัดเสนอ
ราคา 3,210 บาท

บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ์ จ ากัด ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 3,210 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062030069 21/3/2019

632 ขออนุมัติซ่อมแซมเคร่ืองอัลตราซาวน์ร่วมกับ
กระแสไฟฟ้า จ านวน 2 เคร่ือง

20,330.00 20,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.บี. เมดิคอล จ ากัดเสนอ
ราคา 20,330 บาท

บริษัท พี.เอส.บี. เมดิคอล จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 20,330 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3600062030007 25/3/2019

633 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการติดต้ังกล่องเสียงกระด่ิงพร้อม
สวิช จ านวน 1 งาน

5,136.00 5,136.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีส เสนอ
ราคา 5,136 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไอเดียอีส ราคาท่ี
ตกลงจ้าง 5,136 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062030063 21/3/2019

634 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุสารเคมี จ านวน 2 รายการ เพ่ือใช้
ส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชา Hemato 2

3,220.00 3,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด 
เสนอราคา 3,220 บาท

บริษัท แอดวานซ์ อินโนเมด จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,220 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062030068 21/3/2019

635 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ เพ่ือ
ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 68549359 
โครงงานทางพยาธิวิทยา (อ.ปิยะพงษ์ส ารองจ่าย)

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.เคมิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด เสนอราคา 6,000 บาท

บริษัท เอส.เอ็ม.เคมิคอล ซัพพลาย 
จ ากัด ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062030061 21/3/2019

636 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนรายวิชา
โภชนาการคลินิก 1 เร่ืองโรคหัวใจและไขมันในเลือด
คร้ังท่ี 2 (อ.ปอส ารองจ่าย)

1,357.76 1,357.76 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083 เสนอราคา 1,357.76
 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
1,357.76 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062030071 21/3/2019

หนา้ 52



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

637 ขออนุมัติจัดซ้ือธงน าทางหนีไฟ จ านวน 3 ชุด เพ่ือใช้
ส าหรับโครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะสห
เวชศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในวันท่ี พฤหัสท่ี
 28 มีนาคม พ.ศ.2562

907.18 907.18 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
เสนอราคา 907.18 บาท

บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 907.18 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062030062 21/3/2019

638 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับส่ง ดร.ปราโมทย์ ศรีวาณิชรักษ์ มาสอนรายวิชา 
682351 และ 682352 วันท่ี 2 เมษายน 2562

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

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 3,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062030073 22/3/2019

639 ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ จ านวน 1 คัน เพ่ือ
รับส่ง ดร.ปราโมทย์ ศรีวาณิชรักษ์ มาสอนรายวิชา 
682351 และ 682352 วันท่ี 9 เมษายน 2562

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

นายพงษ์เทพ บุญนาค ราคาท่ีตกลง
จ้าง 3,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062030072 22/3/2019

640 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการติดต้ังระบบแลนพร้อมอุปกรณ์
 ห้องสโมสรนิสิต

7,100.00 7,100.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต เสนอ
ราคา 7,100 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโตราคาท่ีตก
ลงจ้าง 7,100 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062030074 25/3/2019

641 ขออนุมัติจัดซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์สี จ านวน 2 กล่อง 8,950.00 8,950.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย เสนอราคา 
8,950 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย ราคาท่ีตกลงซ้ือ
 8,950 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062030075 25/3/2019

642 ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุการเรียนการสอน จ านวน 4 
รายการ โครงงานวิจัยชีวเวชศาสตร์ (อ.อุไรภรณ์ส ารอง
จ่าย4,560นิสิต167.25)

4,727.25 4,727.25 เฉพาะเจาะจง ร้านฐิติพงษเภสัช,ทวีโชคเภสัช,คุณยล
ดา วรดิถี เสนอราคา 4,727.25 บาท

ร้านฐิติพงษเภสัช,ทวีโชคเภสัช,คุณยล
ดา วรดิถี ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,727.25 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062030078 26/3/2019

643 ขออนุมัติจัดซ้ือนาฬิกา จ านวน 2 เรือน เพ่ือใช้ส าหรับ
การเรียนการสอนรายวิชาโภชนบ าบัด

2,585.00 2,585.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์จ ากัด 
(มหาชน) เสนอราคา 2,585 บาท

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์จ ากัด 
(มหาชน) ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,585 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062030082 27/3/2019

644 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 6 เคร่ือง 9,416.00 9,416.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
เสนอราคา 9,416 บาท

บริษัท สร้างธรรม เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
ราคาท่ีตกลงจ้าง 9,416 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062030081 27/3/2019

645 ขออนุมัติจัดซ้ือแก๊ส จ านวน 1 ถัง (อ.อลงกตส ารองจ่าย) 380.00 380.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าแข็งเผือก เสนอราคา 380 บาท ร้านน้ าแข็งเผือก ราคาท่ีตกลงซ้ือ 380
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3600062030083 27/3/2019

หนา้ 53



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

646 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอนรายวิชา
โภชนาการคลินิก 1 เร่ือง Medical Nutrition Therapy
 for HIV and AIDS คร้ังท่ี 1 (อ.นริศาส ารองจ่าย)

1,502.31 1,502.31 เฉพาะเจาะจง เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083 เสนอราคา 1,502.31
 บาท

เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล บจ.สาขบางแสน 
สาขาท่ี 00083 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
1,502.31 บาท

สินค้ามีคุณภาพสะอาดถูก
สุขลักษณะและราคาถูก

PR3600062030084 27/3/2019

647 ซ้ือหน่วยความจ าหลัก RAM ขนาด4GB จ านวน 24 ตัว 29,520.00         29,520.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800062030001 4/3/2562

648 ซ้ือหมึกส าหรับเคร่ืองถ่ายเอกสารย่ีห้อริโก้ จ านวน 5 
หลอด

18,800.00         18,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด สินค้าตรงความต้องการ PO3800062030002 5/3/2562

649 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 
1 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - ส านักงานเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ในวันท่ี 8 มี.ค. 62 ในการเดินทางเข้าร่วม
กล่ันกรองขอเสนอข้อเสนอโครงการพัฒนาก าลังคน

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

PR3800062030048 6/3/2562

650 เช่าอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
นิสิตช้ันปีท่ี 4 และ Informatics Night ประจ าปี
การศึกษา 2561

57,900.00         57,900.00 เฉพาะเจาะจง นายวันชนะ อ่วมขันธ์ นายวันชนะ อ่วมขันธ์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800062030004 7/3/2562

651 ขออนุมัติเบิกค่าน้ ามันรถจักรยานยนต์ของคณะ 100.00 100.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธิดามหานคร หจก.ธิดามหานคร ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062030063 7/3/2562

652 จ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
และรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน ในวันท่ี 21 -24 
มีนาคม 2562

77,000.00         77,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800062030003 7/3/2562

653 จ้างท าตรายาง จ านวน 26 อัน 5,930.00           5,930.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์ วงษ์วัฒนพงษ์ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062030074 8/3/2562

654 ซ้ือของท่ีระลึก(ถุงอาหารทะเลแห้ง) จ านวน 1 ชุด 500.00 500.00 เฉพาะเจาะจง คุณฑิภาพร พรายน้ า คุณฑิภาพร พรายน้ า ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062030075 8/3/2562

655 ซ้ือสายแปลงสัญญาณภาพ จ านวน 1 ช้ิน 2,290.00 2,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062030073 8/3/2562

656 จ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ จ านวน 9 คัน 25,200.00 25,200.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800062030005 11/3/2562

หนา้ 54



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

657 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางจาก ม.บูรพา ถึง ม.ศรีปทุม บางเขน ถึง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลับ ม.บูรพา
 ในวันท่ี 13 มีนาคม 2562

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062030082 11/3/2562

658 จ้างเหมายานพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทางไปกลับ ม.บูรพา ถึง ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล ในวันท่ี 14 มีนาคม 2562

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062030081 11/3/2562

659 ซ้ือวัสดุ(ช่อดอกไม้) จ านวน 8 ช่อ ส าหรับมอบใน
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตช้ันปี 4 และ Informatics 
Night ประจ าปีการศึกาา 2561

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน Kalaya Florist ร้าน Kalaya Florist ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062030083 12/3/2562

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

PR3800062030090 13/3/2562

661 ซ้ือวัสดุ ส าหรับใช้ในการแสดงของนิสิตสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และฝ่ายอเมริกันเชียร์ 
เพ่ือใช้จัดการแสดงในโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตช้ันปี4 
และ Informatics Night

8,000.00           8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเอกปวีณ์ สุขเกษม,
ร้าน Dress Co Dress Rental,
ร้าน Watsons,
บริษัท เซ็นทรับฟู้ดรีเทล จ ากัด สาขา
บางแสน

นายเอกปวีณ์ สุขเกษม,
ร้าน Dress Co Dress Rental,
ร้าน Watsons,
บริษัท เซ็นทรับฟู้ดรีเทล จ ากัด สาขา
บางแสน

ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062030111 13/3/2562

662 ซ้ือวัสดุ (โล่คริสตัล) จ านวน 6 อัน 9,000.00           9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางโสภาค์พักตร์ หร่ายเจริญ นางโสภาค์พักตร์ หร่ายเจริญ ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062030092 13/3/2562

663 ซ้ือตาข่ายกรองแสง(ญ่ีปุ่น) พร้อมติดต้ัง จ านวน 730 
ตรม.

234,330.00       234,330.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณวิศวกรรม ร้าน อรุณวิศวกรรม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800062030006 15/3/2562

664 ซ้ือน้ าด่ืมถัง จ านวน 63 ถัง 2,205.00           2,205.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน ร้าน น้ าด่ืมบ้านและสวน ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062030125 18/3/2562

665 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศจ านวน 1
 คัน เดินทางไป ม.บูรพา - สนามบินสุวรรณภูมิ ในวันท่ี 
21 มี.ค. 62 และเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ - ม.
บูรพา ในวันท่ี 24 มี.ค. 62

4,000.00           4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062030129 19/3/2562

หนา้ 55



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

666 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 
1 คัน ส าหรับอ านวยความสะดวกในการเดินทางให้กับ
อาจารย์ในการเดินทางไปราชการในจังหวัดเชียงราย ใน
วันท่ี 21-24 มีนาคม พ.ศ. 2562

9,600.00           9,600.00 เฉพาะเจาะจง นายบุญหยก เรือนค า นายบุญหยก เรือนค า ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062030131 19/3/2562

667 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 
1 คัน เดินทางไปกลับ ม.บูรพา - ศูนย์เทคโนโลย
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี ใน
วันท่ี 25 มี.ค. 62

3,500.00           3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายโกมล ฤทธ์ิงาม นายโกมล ฤทธ์ิงาม ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062030130 19/3/2562

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

PR3800062030135 20/3/2562

669 ขออนุมัติซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 16 รายการ ส าหรับ
ใช้งานภายในคณะ

17,926.27 17,926.27 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800062030007 20/3/2562

670 ขออนุมัติซ่อมจอคอมพิวเตอร์ 19.5 น้ิว จ านวน 5 
เคร่ือง ส าหรับใช้ในการเรียนการสอนห้อง IF4C04

12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800062030008 20/3/2562

671 ขออนุมัติซ้ือปล๊ักไฟ 4 ช่อง 2 USB จ านวน 3 อัน 
ส าหรับใช้ในการต่อพ่วงคอมพิวเตอร์เพ่ือจัดการเรียน
การสอน

2,247.00 2,247.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด บริษัท เก้าส่ีเจ็ดหน่ึง เน็ทเวิร์ค จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PR3800062030132 20/3/2562

672 ซ้ือกล้อง IP Camera จ านวน 4 เคร่ือง 100,000.00 100,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซูม อินฟอร์เมช่ัน ซิสเต็ม จ ากัด บริษัท ซูม อินฟอร์เมช่ัน ซิสเต็ม จ ากัด ราคาอยู่ในงบประมาณ และตรง
ตามความต้องการ

PO3800062030009 25/3/2562

673 ขออนุมัติจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 
1 คัน เดินทางไปกลับ สุวรรณภูมิ - ม.บูรพา ในวันท่ี 24
 มี.ค. 62

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

PR3800062030184 22/3/2562

674 จ้างเหมาแม่บ้านท าความสะอาด ห้องเรียน MIT MIT-S1
 MIT-S2 ส าหรับเดือน เมษายน พ.ศ. 2562

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

PR3800062030185 25/3/2562

675 จ้างเหมายานพาหนะรถตู้ปรับอากาศ จ านวน 1 คัน 
ส าหรับเดินทาง ไปกลับ ม.บูรพา ถึง โรงแรมมิราเคิลแก
รนด์ หลักส่ี ในวันท่ี 29 มีนาคม 2562

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

PR3800062030189 26/3/2562

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

PR3800062030197 27/3/2562

หนา้ 56



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

677 จ้างถ่ายเอกสารข้อสอบกลางภาค 9,971.55 9,971.55 เฉพาะเจาะจง นายค าสวย  โคตรศรีเมือง/เสนอราคา
 9,971.55 บาท

นายค าสวย  โคตรศรีเมือง/เสนอราคา
 9,971.55 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900062030012 12/3/2562

678 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์สี 14,900.00 14,900.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
14,900.00 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
14,900.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900062030002 19/3/2562

679 ขอซ้ือหมึกพิมพ์เลเซอร์ 19,200.00 19,200.00 เฉพาะเจาะจง วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
19,200.00 บาท

วินเพาเวอร์ ซัพพลาย/เสนอราคา 
19,200.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900062030001 19/3/2562

680 ขอซ้ือของท่ีระลึก 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา/
เสนอราคา 720.00 บาท

ร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยบูรพา/
เสนอราคา 720.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900062030030 19/3/2562

681 ขอซ่อมแซมลูกกุญแจประตูกระจก 200.00 200.00 เฉพาะเจาะจง นายสมศักด์ิ  ปันดี/เสนอราคา 
200.00 บาท

นายสมศักด์ิ  ปันดี/เสนอราคา 
200.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900062030029 19/3/2562

682 ขอจ้างเหมายานพาหนะ 26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชิตวิเศษทัวร์/เสนอ
ราคา 26,000.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดชิตวิเศษทัวร์/เสนอ
ราคา 26,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900062030003 21/3/2562

683 ขอซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต/เสนอ
ราคา 3,000.00 บาท

น.ส. ปฐมาภรณ์ ฤทธ์ิกันโต/เสนอ
ราคา 3,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900062030038 20/3/2562

684 ขอจ้างเหมายานพาหนะ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิสูตร์  อ าไพผล/เสนอราคา 
3,000.00 บาท

นายวิสูตร์  อ าไพผล/เสนอราคา 
3,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900062030043 21/3/2562

685 จ้างบุคคลปฏิบัติงาน 16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอลงกรณ์ พุดหอม/เสนอราคา 
16,000.00 บาท

นายอลงกรณ์ พุดหอม/เสนอราคา 
16,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900062030004 27/3/2562

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

นางสาวอารียา ศรีใจอินทร์/เสนอ
ราคา 16,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO3900062030005 27/3/2562

หนา้ 57



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

687 ขอจ้างเหมาบริการยานพาหนะ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิสูตร์  อ าไพผล/เสนอราคา 
7,000.00 บาท

นายวิสูตร์  อ าไพผล/เสนอราคา 
7,000.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900062030056 27/3/2562

688 ขอซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 300.00 300.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 300.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธิดามหานคร/
เสนอราคา 300.00 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR3900062030055 27/3/2562

689 ขอความเห็นชอบเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 14 
เคร่ือง จ านวน 6 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน2562-
เดือนกันยายน 2562 เพ่ือรองรับการท างานของ
บุคลากรสถาบันภาษา

89,880.00         89,880.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชาติวงศ์ กรุ๊ป PO4000062030001 27/3/2019

690 ขอความเห็นชอบเสนอซ้ือจ้าง-หมึกสีด า เคร่ืองรุ่น EZ 
201A ขนาด A4 เพ่ือใช้ท าข้อสอบรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
และเอกสารท่ัวไปของสถาบันภาษา

7,062.00           7,062.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ PR4000062030023 29/3/2019

691 ขออนุมัติจ้างเดินสายเมนโทรศัพท์ เบอร์ภายใน 2215 
ภายในอาคาร 60 พรรษามหาราชินี

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ  ปานสวัสด์ิ นายยุทธภูมิ  ปานสวัสด์ิ เน่ืองจากเป็นวัสดุ
ท่ีมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และ
อยู่ภายในวงเงินท่ีได้รับความ
เห็นชอบ 

PR4100062030008 19/3/2019

692 ขออนุมัติจ้างเหมาปรับรูปแบบอัฒจันทร์ให้เข้ากับ
ลักษณะของโรงละครอาคารปฏิบัติการคณะดนตรีและ
การแสดง

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอคอน ดีไซน์/80,000 บาท ร้านไอคอน ดีไซน์/80,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062030013 4/3/2562

693 ขออนุมัติจ้างเหมาช่างแต่งหน้าท าผมให้กับนักแสดงและ
นางแบบ

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นางมณี เทพปฏิมาพร/40,000 บาท นางมณี เทพปฏิมาพร/40,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062030021 5/3/2562

694 ขออนุมัติเบิกค่าถ่ายเอกสารประกอบโครงการเตียมค
วามพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษา

1,540.00 1,540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสดใส ก๊อบป้ี/1,540 บาท ร้านสดใส ก๊อบป้ี/1,540 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062030023 5/3/2562

695 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ (จักร) 3,660.00 3,660.00 เฉพาะเจาะจง สหชัยค้าจักร  2003/3,660 บาท สหชัยค้าจักร  2003/3,660 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062030015 5/3/2562

หนา้ 58



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

696 ขออนุมัติจ้างเหมาวงดนตรีโฟล์คซองและวงดนตรี Jazz 
 Band

65,000.00 65,000.00 เฉพาะเจาะจง นายทรงพล  พรมจีน/65,000 บาท นายทรงพล  พรมจีน/65,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062030022 5/3/2562

697 ขออนุมัติจ้างเหมาผู้ก ากับการเดินแบบและผู้ก ากับเวที
การแสดง

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชาวลิต มงคลศรีสะอาด/30,000
 บาท

นายเชาวลิต มงคลศรีสะอาด/30,000
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062030020 5/3/2562

698 ขออนุมัติจ้างเหมาการแสดงนาฏศิลป์ไทยและจ้างเหมา
การแสดงเดินแฟช่ันโชว์

76,000.00 76,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชนะโชค ลีลอย/76,000 บาท นายชนะโชค ลีลอย/76,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062030018 5/3/2562

699 ขออนุมัติจ้างเหมาการแสดงหนังใหญ่วัดบ้านดอน 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอ าไพ บุญรอด/ 40,000 บาท นายอ าไพ บุญรอด/ 40,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062030019 5/3/2562

700 ขออนุมัติจ้างเหมาการแสดงในพิธีเปิดงานและการแสดง
ดนตรีไทยร่วมสมัย

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิศรัตน์  สกลทัศน์/50,000 บาท นายวิศรัตน์  สกลทัศน์/50,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062030017 5/3/2562

701 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์เพ่ือใช้ในโครงการ 
Eastern creative fair 2019

8,100.00 8,100.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ/8,100 บาท นายทวีป สุระประเสริฐ/8,100 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062030025 6/3/2562

702 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดนิทรรศการผลงานวิจัยในโครงการ
 Eastern creative fair 2019

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายโสพล ชิณราด/30,000 บาท นายโสพล ชิณราด/30,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062030026 6/3/2562

703 ขออนุมัติจ้างเหมางานพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าบ้านปึกเพ่ือใช้
ในโครงการ ''Eastern creative fair 2019''

225,000.00 225,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิชิตชัย ผดุงประเสริฐ/225,000
 บาท

นายพิชิตชัย ผดุงประเสริฐ/225,000
 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO4200062030001 6/3/2562

704 ขออนุมัติซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศรายุทธ ใสยาทา/8,000 บาท นายศรายุทธ ใสยาทา/8,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062030033 13/3/2562

705 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุส านักงาน 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/4,429 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน)/4,429 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062030036 14/3/2562

หนา้ 59



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

706 ขออนุมัติจ้างเหมาช่างภาพและอุปกรณ์สาธิตการ
ถ่ายภาพสินค้าเพ่ือใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การยกระดับมูลค่าสินค้าและการตลาด

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอัษฎาวุฒิ  อุตสาหะ/48,000 บาท นายอัษฎาวุฒิ  อุตสาหะ/48,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062030041 15/3/2562

707 ขออนุมัติจ้างเหมาระบบเสียงเพ่ือใช้ในโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ การยกระดับมูลค่าสินค้าและการตลาด

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรโรจน์  เจิมจรุง/35,000 บาท นายจิรโรจน์  เจิมจรุง/35,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062030040 15/3/2562

708 ขออนุมัติจ้างเหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับมูลค่าสินค้าและ
การตลาด

53,000.00 53,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ/53,000 บาท น.ส. ศุธาศินี บุญเกาะ/53,000 บาท มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062030039 15/3/2562

709 ขออนุมัติจ้างเหมาการถ่ายทอดสดกิจกรรมและจัดท า
วีดีโอชุดความรู้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
ยกระดับมูลค่าสินค้าและการตลาด

58,300.00 58,300.00 เฉพาะเจาะจง นายชญานนท์ แม้นเผือก/58,300 
บาท

นายชญานนท์ แม้นเผือก/58,300 
บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062030042 18/3/2562

710 ขออนุมัติจ้างเหมาตกแต่งสถานท่ีเพ่ือใช้ในโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกระดับมูลค่าสินค้าและ
การตลาด”

55,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. พรรณนิภา วัฒนดิลกเลิศ/
55,000 บาท

น.ส. พรรณนิภา วัฒนดิลกเลิศ/
55,000 บาท

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR4200062030043 18/3/2562

711 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสาร 593.50 593.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062030001 4/3/2019

712 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มหลักสูตรแก้ไข (2) 1,560.00 1,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062030010 5/3/2019

713 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายไวนิลโครงการเลือกต้ังคณะ
กรรมการบริหารสโมสรนิสิตโครงการจัดต้ังฯ ประจ าปี 
2562 วันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2562

1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงศิลป์ ร้านหน่ึงศิลป์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062030019 20/3/2019

714 ขออนุมัติจัดจ้างท าบัตรลงคะแนนเลือกต้ังโครงการ
เลือกต้ังคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตโครงการจัดต้ัง
ฯ วันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2562

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโรจน์สกรีน ร้านโรจน์สกรีน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062030017 20/3/2019

715 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุในโครงการเลือกต้ังคณะ
กรรมการบริหารสโมสรนิสิตโครงการจัดต้ังฯ ประจ าปี 
2562 วันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2562

180.00 180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท บัณฑิตสเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062030018 20/3/2019

หนา้ 60



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

716 ขออนุมัติจัดจ้างท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ
จัดต้ังคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหน่ึงศิลป์ ร้านหน่ึงศิลป์ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR4300062030026 27/3/2019

717 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานธุรการ 
จ านวน 1 คน ระยะเวลา 6 เดือน (เดือนเมษายน - 
กันยายน พ.ศ. 2562)

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. จิตราวรรณ ด้วงประเสริฐ น.ส. จิตราวรรณ ด้วงประเสริฐ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO4300062030001 29/3/2019

718 ขออนุมัติจัดจ้างรถรับส่งคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยเพ่ือประชุมในวันอังคารท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 
2562

3,000.00 3000 เฉพาะเจาะจง นายเฉลิม จรัลรัมย์ นายเฉลิม จรัลรัมย์ เป็นผู้รับจ้างเหมารถโดยตรงและ
บริการรถรับส่งท่ีมีคุณภาพ

PR4500062030003 1/3/2562

719 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ส าหรับใช้งานในการ
บริหารจัดการโครงการเสริมศักยภาพและพัฒนานักวิจัย
รุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม
ประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

3,327.00 3327 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงาน
โดยตรง และเป็นผู้จ าหน่ายวัสดุ
ส านักงานท่ีมีคุณภาพ

PR4500062030005 5/3/2562

720 ขออนุมัติจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวาระการประชุม
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย คร้ังท่ี 3/2562

1,280.00 1280 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นผู้รับจ้างถ่ายเอกสารและเข้า
เล่มโดยตรงและมีคุณภาพ

PR4500062030006 6/3/2562

721 ขอจัดซ้ือวัสดุส าหรับส าหรับใช้งานในโครงการเสริม
ศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทาง
ยุทธศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมประเภทนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

446.02 449.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงาน
โดยตรง และเป็นผู้จ าหน่ายวัสดุ
ส านักงานท่ีมีคุณภาพ

PR4500062030010 20/3/2562

722 ขออนุมัติจัดจ้างท าเอกสารประกอบการบรรยาย
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภท
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 (คร้ังท่ี 2)

1,000.00 1000 เฉพาะเจาะจง ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส ร้านพร้อมพรรณ เซอร์วิส เป็นผู้รับจ้างถ่ายเอกสารและเข้า
เล่มโดยตรงและมีคุณภาพ

PR4500062030011 21/3/2562

723 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,243.01 2243.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้จ าหน่ายวัสดุส านักงาน
โดยตรง และเป็นผู้จ าหน่ายวัสดุ
ส านักงานท่ีมีคุณภาพ

PR4500062030014 26/3/2562

724 ทับกระดาษลูกแก้ว จ านวน 4 รายการ 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา / ราคาท่ี
เสนอ 50,000 บาท

นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา / ราคาท่ี
เสนอ 50,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030002 1/3/2019

หนา้ 61



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

725 ซ้ือสินค้า อุปกรณ์ประกอบการขายและวัตถุดิบ จ านวน 
26 รายการ

29,459.50 29,459.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ 29,459.50 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ 29,459.50 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030006 1/3/2019

726 เส้ือปักโลกใต้ทะเล คอกลม จ านวน 1 รายการ 29,545.00 29,545.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี สกุลมงคลนาม / ราคาท่ี
เสนอ 29,545 บาท

นางยุวดี สกุลมงคลนาม / ราคาท่ี
เสนอ 29,545 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030003 1/3/2019

727 พวงกุญแจโลหะ,แม่เหล็กติดตู้เย็น,ท่ีค่ันหนังสือ,เส้ือยืด
เด็ก จ านวน 4 รายการ

57,600.00 57,600.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาท่ีเสนอ
 57,600 บาท

น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาท่ีเสนอ
 57,600 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030001 1/3/2019

728 ตุ๊กตาปลาฉลาม จ านวน 2 รายการ 49,220.00 49,220.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 49,220 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 49,220 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030004 1/3/2019

729 อุปกรณ์ประกอบการขายและวัสดุ จ านวน 10 รายการ 2,058.00 2,058.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 2,058 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 2,058 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030005 1/3/2019

730 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ส าหรับพนักงานรับ-ส่งหนังสือ เดือน
มีนาคม 2562 เดือนละไม่เกิน 400 บาท

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง / 
ราคาท่ีเสนอ 400 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง / 
ราคาท่ีเสนอ 400 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062030004 1/3/2019

731 ซ้ือไก่จ๊อและจัมโบ้ชีสไบน์ จ านวน 2 รายการ 3,818.00 3,818.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 3,818 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 3,818 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030008 1/3/2019

หนา้ 62



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

732 ซ้ือวอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จ านวน 27 
รายการ

16,138.93 16,138.93 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 16,138.93 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 16,138.93 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030007 1/3/2019

733 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ (อาหารสัตว์น้ า-ปลา
สีกุน 470 กก., หอยแครง 220 กก. ,กุ้ง 13 กก.) เงิน
บริจาค-อาหารปลา

40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน / ราคาท่ี
เสนอ 40,000 บาท

น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน / ราคาท่ี
เสนอ 40,000 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062030003 1/3/2019

734 ซ้ือน้ าอัดลม จ านวน 6 รายการ 13,112.13 13,112.13 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 13,112.13 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 13,112.13 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030009 4/3/2019

735 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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062030009 4/3/2019

736 ซ้ือไส้กรอกและโบโลน่า จ านวน 4 รายการ 2,760.00 2,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 2,760 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 2,760 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030011 4/3/2019

737 ซ้ือพาย,คุกก้ี จ านวน 100 ห่อ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030012 4/3/2019

738 ซ้ืออิชิตัน จ านวน 30 ลัง 9,450.00 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
9,450 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
9,450 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030010 4/3/2019

หนา้ 63



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

739 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ (พลาสติกใส 3 มิล 
ขนาด 20.3x22.1 น้ิว 1 แผ่น, 6x10.1น้ิว 2 แผ่น, ขนาด
 29.1x18.3 น้ิว 1 แผ่น, ขนาด 8x13.1 น้ิว 2 แผ่น
,พลาสติกเส้นดามสามเหล่ียม 10 เส้น, น้ ายาเช่ือม
พลาสติก 1 ขวด)

1,669.20 1,669.20 เฉพาะเจาะจง ร้านหลีจุ้งเฮง/ราคาท่ีเสนอ 1,669.20
 บาท

ร้านหลีจุ้งเฮง/ราคาท่ีเสนอ 1,669.20
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062030016 5/3/2019

740 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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062030018 6/3/2019

741 ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดและดูแลสวนของศูนย์
เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 4 เดือนมกราคม 
2562 (เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ. โลกใต้ทะเล)

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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062030027 7/3/2019

742 ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยแก่สถานท่ี 
ทรัพย์สิน ณ ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล บางแสน งวดท่ี 4 
เดือนมกราคม 2562 (เงินรับฝากเงินรายได้-คชจ.โลกใต้
ทะเล)

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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PO7000062030001 7/3/2019

743 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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062030032 8/3/2019

744 ซ้ือไอศกรีมตักและไอศกรีมแท่ง จ านวน 37 รายการ 38,753.07 38,753.07 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 38,753.07 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 38,753.07 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030016 8/3/2019

745 ซ้ือของเล่นและสินค้าอ่ืน จ านวน 8 รายการ 15,274.00 15,274.00 เฉพาะเจาะจง บจก.บีแอนด์บี อินดัสทรี
ร้านกิจชัยสเตช่ันเนอร่ี
ร้านโชคอ านวยพาณิชย์
บจก.อิทเวิร์ค
/ราคาท่ีเสนอ 15,274 บาท

บจก.บีแอนด์บี อินดัสทรี
ร้านกิจชัยสเตช่ันเนอร่ี
ร้านโชคอ านวยพาณิชย์
บจก.อิทเวิร์ค
/ราคาท่ีเสนอ 15,274 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030018 8/3/2019

หนา้ 64



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

746 ซ้ือน้ าอัดลม น้ าทิพย์และมินิเมดพัลพิส้ม จ านวน 3 
รายการ

20,509.01 20,509.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 20,509.01 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 20,509.01 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030013 8/3/2019

747 ซ้ือนิสชินคัพ จ านวน 2 รายการ 9,647.98 9,647.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
9,647.98 บาท

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 
ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 
9,647.98 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030015 8/3/2019

748 ซ้ือซาลาเปาและขนมจีบไก่ จ านวน 2 รายการ 5,906.40 5,906.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ
 5,906.40 บาท

บริษัท จอมธนา จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ
 5,906.40 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030020 8/3/2019

749 ซ้ือผงน้ าชง จ านวน 3 รายการ 31,974.36 31,974.36 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศุภมิตร ไวน์แอนด์สพีริทส์ 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 31,974.36 บาท

บริษัท ศุภมิตร ไวน์แอนด์สพีริทส์ 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 31,974.36 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030014 8/3/2019

750 ซ้ือของเล่นและสินค้าอ่ืน จ านวน 20 รายการ 80,068.00 80,068.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโชคอ านวยพาณิชย์/ราคาท่ีเสนอ
 80,068 บาท

ร้านโชคอ านวยพาณิชย์/ราคาท่ีเสนอ
 80,068 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030017 8/3/2019

751 วัสดุไฟฟ้าและปรับอากาศ จ านวน 4 รายการ (มอเตอร์
พัดมลมพร้อมใบพัด 1ชุด-ห้องส่ิงแวดล้อม,น้ ายาแอร์ 
R-22 7 กก. (ห้องเคร่ืองมือวิจัยL106),หลอด LED ห้อง
สาหร่าย,บนพิพิธภัณฑ์,เทปพันสายไฟ 20 ม้วน) ตามใบ
แจ้งซ่อม

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด, ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค/ ราคาท่ี
เสนอ 4,740 บาท

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด, ร้านกฤษณ์ อิเลคทริค/ ราคาท่ี
เสนอ 4,740 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062030033 8/3/2019

752 ซ้ือคุ้กก้ี จ านวน 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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030019 8/3/2019

หนา้ 65



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

753 ซ้ือตุ๊กตา จ านวน 2 รายการ 70,138.50 70,138.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 70,138.50 บาท

บริษัท ไทย แต ซุง จ ากัด / ราคาท่ี
เสนอ 70,138.50 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030021 11/3/2019

754 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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062030034 12/3/2019

755 งานซ่อมเคร่ือง Freezdry ย่ีห้อ Labconco รุ่น 
Freezone 6 s/n 257856 หมายเลขครุภัณฑ์ 
4440-001-0001/38 เปล่ียน Compressor fan 
motor 1 ตัว - ห้องเคร่ืองมือวิจัย 1

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอส ซัพพลาย/ราคาท่ีเสนอ 
2,500 บาท

ร้านพี.เอส ซัพพลาย/ราคาท่ีเสนอ 
2,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062030035 12/3/2019

756 งานจ้างเหมาท าฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก ปิดท่อระบายน้ า
 จ านวน 1 งาน ขนาด 1x1x0.1m. บริเวณถนน โรงจอด
รถ/จอดเรือสถาบันวิทยาศาสตร์

4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอปเม้นท์
 / ราคาท่ีเสนอ 3,798.50 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.วี.ซี ดิวิลอปเม้นท์
 / ราคาท่ีเสนอ 3,798.50 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062030036 12/3/2019

757 วัสดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ (ตัวอย่างสัตว์น้ า 
ปลากะพงข้างปานใหญ่,เล็ก, ปลาสลิดทะเลแถบ,หมึก
สาย,ปลาผีเส้ือครีบจุด,ปลาจวด,ปลาข้ีเหม็น,ปลากะพงลี
ซี,ปลาดุกป่ินแก้ว,ปลาสร้อยนกเขา,ปลาเก๋าลายดอก
,ปลาข้าวเม่าน้ าลึก รวม 17 ตัว) ตู้ R-2, G-3, บ่อพัก 
เงินบริจาค-AQU

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นายนาวิ กล่อมประเสริฐ/ราคาท่ีเสนอ
 590 บาท

นายนาวิ กล่อมประเสริฐ/ราคาท่ีเสนอ
 590 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062030041 13/3/2019

758 ค่าจ้างตรวจรักษาเต่า จ านวน 3 รายการ (X-ray, ยา
น ากลับ,ตรวจเลือด) แผลท่ีฝ่ังชิปไว้อักเสบ

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
บางพระ/ราคาท่ีเสนอ 2,500 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
บางพระ/ราคาท่ีเสนอ 2,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062030042 13/3/2019

759 เคร่ืองแสกนน้ิว พร้อมระบบเปิด-ปิดประตู จ านวน 2 
เคร่ือง (Finger Scan ZKT รุ่น F18 2000 user, 
Magetic Lock 600P+LZ) ประตูทางเข้าส่วนส านักงาน
ผู้อ านวยการ (เงินบริจาค-เพ่ือใช้ในกิจการสถาบันฯ)

45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคซี ไฮ-เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 42,767.90 บาท

บริษัท เคซี ไฮ-เทคโนโลยี จ ากัด / 
ราคาท่ีเสนอ 42,767.90 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062030043 14/3/2019

หนา้ 66



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

760 ซ้ือไส้กรอก จ านวน 3 รายการ 2,760.00 2,760.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท/ราคาท่ีเสนอ 2,760 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท/ราคาท่ีเสนอ 2,760 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030022 14/3/2019

761 ซ้ือวอลล์ไอศกรีมตักและวอลล์ไอศกรีมแท่ง จ านวน 35 
รายการ

22,681.16 22,681.16 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 22,681.16 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 22,681.16 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030024 15/3/2019

762 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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062030044 15/3/2019

763 สินค้าท่ีระลึก จ านวน 6 รายการ 62,100.00 62,100.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา / ราคาท่ี
เสนอ 62,100  บาท

นายกิตติพงศ์ มงคลเคหา / ราคาท่ี
เสนอ 62,100  บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030028 15/3/2019

764 ซ้ืออิชิตัน จ านวน 50 ลัง 15,750.00 15,750.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
15,750 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
15,750 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030025 15/3/2019

765 ซ้ือไส้กรอก จ านวน 2 รายการ 4,840.00 4,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) /ราคาท่ีเสนอ 4,840 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) /ราคาท่ีเสนอ 4,840 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030023 15/3/2019

766 พาย,คุกก้ี จ านวน 120 ห่อ 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 1,800 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030026 15/3/2019

หนา้ 67



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

767 ค่าเส้ือยืดพร้อมสกรีน  จ านวน 50 ตัว ในโครงการค่าย
วิทยาศาสตร์ทางทะเล ส าหรับเยาวชน คร้ังท่ี 34 
ระหว่างวันท่ี 2-5 เมษายน พ.ศ. 2562

7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพี.เอส สปอร์ต/ราคาท่ีเสนอ 
7,500 บาท

ร้านพี.เอส สปอร์ต/ราคาท่ีเสนอ 
7,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062030045 15/3/2019

768 เส้ือปักโลกใต้ทะเลและเส้ือปักลายไทย จ านวน 2 
รายการ

43,875.00 43,875.00 เฉพาะเจาะจง นางยุวดี สกุลมงคลนาม/ ราคาท่ีเสนอ
 43,875 บาท

นางยุวดี สกุลมงคลนาม/ ราคาท่ีเสนอ
 43,875 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030029 15/3/2019

769 อุปกรณ์ประกอบการขายและวัสดุ จ านวน 5 รายการ 
(ช้อนไอศกรีม,ซอสมะเขือเทศ,ซอสพริก,หลอดกาแฟ
,ถ่าน2A)

4,236.00 4,236.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 4,236 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 4,236 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030027 15/3/2019

770 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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062030051 18/3/2019

771 น้ าอัดลม น้ าด่ืมน้ าทิพย์และมินิเมดพัลพิส้ม จ านวน 5 
รายการ

17,600.11 17,600.11 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 17,600.11 บาท

บริษัท ไทยน้ าทิพย์ คอมเมอร์เชียล 
จ ากัด / ราคาท่ีเสนอ 17,600.11 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030031 18/3/2019

772 ไส้กรอก จ านวน 2 รายการ 2,300.00 2,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท /ราคาท่ีเสนอ 2,300 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท /ราคาท่ีเสนอ 2,300 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030032 19/3/2019

773 อุปกรณ์และสารเคมี จ านวน 3 รายการ (โหลแก้ว 4 ใบ,
 ตะกร้าพลาสติก 5 ใบ, Silica gel 3 กก.) พิพิธภัณฑ์-
รติมา

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจาน ชามบางแสน , บริษัท ไซน์
เอ็นทิเกรช่ัน จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 
1,193.80 บาท

ร้านจาน ชามบางแสน , บริษัท ไซน์
เอ็นทิเกรช่ัน จ ากัด/ราคาท่ีเสนอ 
1,193.80 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062030063 21/3/2019

หนา้ 68



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

774 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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062030061 21/3/2019

775 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ (อาหารสัตว์น้ า - 
ปลาข้างเหลืองแล่ 26 กิโลกรัม) เงินบริจาค-อาหารปลา

3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง คุณอนงค์  ย้ิมละมัย / ราคาท่ีเสนอ 
3,900 บาท

คุณอนงค์  ย้ิมละมัย / ราคาท่ีเสนอ 
3,900 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062030064 21/3/2019

776 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ (ไข่ไรน้ าเค็ม จ านวน
 1 โหล) เงินบริจาค-Aqu.

13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านท้ายตลาดการเกษตร/ราคาท่ี
เสนอ 13,500 บาท

ร้านท้ายตลาดการเกษตร/ราคาท่ี
เสนอ 13,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062030065 21/3/2019

777 วัสดุส านักงาน 2 รายการ (ตรายาง ค่าเข้าชมสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล 1 อัน , ตรายางโลโก้สถาบันฯ 3 
อัน)

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตรายางมีสุข/ราคาท่ีเสนอ 1,010
 บาท

ร้านตรายางมีสุข/ราคาท่ีเสนอ 1,010
 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062030066 21/3/2019

778 วัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ (น้ ายาท าความสะอาด
และฆ่าเช้ือโรค ขนาด 3.8 ลิตร จ านวน 3 แกลลอน)

1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหา
ขน)/ราคาท่ีเสนอ 504 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหา
ขน)/ราคาท่ีเสนอ 504 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062030067 22/3/2019

779 สินค้า (พวงกุญแจปลาโลหะ,พวงกุญแจปลาแบบยาง
หยอด,กบเหลา,นาฬิกาต้ังโต๊ะ) จ านวน 4 รายการ

29,448.00 29,448.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาท่ีเสนอ
 29,448 บาท

น.ส. สมใจ จามรเธียร / ราคาท่ีเสนอ
 29,448 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030033 22/3/2019

780 ไอศกรีมตักและไอศกรีมแท่ง จ านวน 43 รายการ 41,655.60 41,655.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 41,655.60 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีทูเอ็น บิซซิเนส /
 ราคาท่ีเสนอ 41,655.60 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030035 22/3/2019

หนา้ 69



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

781 สินค้า(ถ้วยไอติม,แก้วโอ่งพร้อมฝา)และอุปกรณ์
ประกอบการขาย(ไม้เสียบลูกช้ิน,ถุงใส่แก้วกาแฟสาย
เด่ียว)

4,427.13 4,427.13 เฉพาะเจาะจง หจก.ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย/ราคาท่ีเสนอ 4,427.13 บาท

หจก.ทีทีเอ็นเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพ
พลาย/ราคาท่ีเสนอ 4,427.13 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030036 22/3/2019

782 สินค้า อุปกรณ์ประกอบการขายและวัตถุดิบ จ านวน 14
 รายการ

22,754.00 22,754.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ 22,754 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)
 / ราคาท่ีเสนอ 22,754 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030034 22/3/2019

783 คุ้กก้ี จ านวน 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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030037 25/3/2019

784 พาย,คุกก้ี จ านวน 100 ห่อ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

คุณชูเกียรติ  ถาวรเจริญทรัพย์ / 
ราคาท่ีเสนอ 1,500 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030038 25/3/2019

785 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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062030069 25/3/2019

786 อิชิตัน จ านวน 30 ลัง 9,450.00 9,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
9,450 บาท

นายสามารถ ย้ิมช่ืน / ราคาท่ีเสนอ 
9,450 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030039 25/3/2019

787 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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062030081 26/3/2019

หนา้ 70



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

788 วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ (อาหารสัตว์น้ า - 
ปลาสีกุน 500 กก.,หอยแครง 210 กก., กุ้ง 18 กก., 
หมึก 12 กก. ปลาโอ 10 กก) เงินบริจาค-อาหารปลา

40,050.00 40,050.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน / ราคาท่ี
เสนอ 40,050 บาท

น.ส. ปรียานันท์ หงษ์อ่อน / ราคาท่ี
เสนอ 40,050 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062030080 26/3/2019

789 วัสดุส านักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม*500
แผ่น) จ านวน 10 รีม

1,050.00 1,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด /ราคาท่ี
เสนอ 1,050 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด /ราคาท่ี
เสนอ 1,050 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030041 26/3/2019

790 วัสดุก่อสร้าง จ านวน  2รายการ (กุญแจล๊อกประตู 2 ชุด
,) ห้องพักนักวิทยาศาสตร์ AQ107 - วรรณภา กสิฤกษ์ 
(โช้คอัพประตู 1 ชุด หน้าห้องส านักงาน)

2,200.00 2,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 2,133บาท

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด/ราคาท่ี
เสนอ 2,133บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062030076 26/3/2019

791 สินค้า(พอร์คเวียนเนอร์,โบโลน่าหมู,คอกเทลชิคเก้นส
โมคก้ี,ข้าวกระเพราไก่) จ านวน 4 รายการ

4,170.00 4,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) /ราคาท่ีเสนอ 4,170 บาท

บริษัท ซีพีเอฟ เทรดด้ิง จ ากัด(ซีพี
เฟรชมาร์ท) /ราคาท่ีเสนอ 4,170 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7080062030040 26/3/2019

792 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ (น๊อตสแตนเลส เบอร์ 
14  จ านวน 40 ชุด)

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้ังวารินทร์ /ราคาท่ี
เสนอ 321 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้ังวารินทร์ /ราคาท่ี
เสนอ 321 บาท

มีคุณสมบัติ ถูกต้องครบถ้วน ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062030077 26/3/2019

793 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 ตรง
ตามความต้องการ ราคาเหมาะสม
อยู่ในวงเงินงบประมาณ

PR7000062030082 28/3/2019

794 ขอซ้ือ Hinge Knee Brace - Short (Free Size) 
จ านวน 12 ช้ิน

30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอร์โดมา อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

บริษัท คอร์โดมา อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062020380 1/3/2562

795 สารเภสัชรังสีชนิด I-131 Capsule ประจ าเดือนมีนาคม
 พ.ศ. 2562

99,800.00 99,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูช่ัน 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030041 1/3/2562

หนา้ 71



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

796 ขออนุมัติจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจ าเดือนมีนาคม 2562 50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030005 1/3/2562

797 ขออนุมัติจ้างตรวจรังสีวิทยา ประจ าเดือนมีนาคม 2562 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด บริษัท สมิติเวช  ศรีราชา  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030006 1/3/2562

798 ขออนุมัติซ้ือ Swift FX nasal Pillows Mask จ านวน 2
 อัน

9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ ากัด บริษัท เซนต์เมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030008 1/3/2562

799 ขออนุมัติซ้ืออาหารปรุงส าเร็จส าหรับผู้ป่วยใน 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (เพ่ิมเติม)

26,898.00 26,898.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รวมพัฒนา (15) คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030001 1/3/2562

800 ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ 
Sleep Test แบบ PSG ประจ าเดือนมีนาคม 2562

49,000.00 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030004 1/3/2562

801 จ้างตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือนมีนาคม 2562 99,900.00 99,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด บริษัท โรงพยาบาลชลเวช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030007 1/3/2562

802 จ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์ 320,000.00 320,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ จ ากัด บริษัท กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030017 6/3/2562

803 ซ้ือน้ ายาซักผ้า 5 ชนิด 34,603.80 34,603.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  จ ากัด บริษัท  สยามยูเน่ียนเคมีคอล  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030002 1/3/2562

804 ซ้ือยา Aescin 1% 40 gm gel (Reparil Gel N) 
จ านวน 100 กล่อง

18,404.00 18,404.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030007 1/3/2562

805 ซ้ือยา Anastrozole 1 mg tab (Arimidex) จ านวน 30
 กล่อง

32,998.80 32,998.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030025 1/3/2562

หนา้ 72



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

806 ซ้ือยา Augmentin 1 gm tab (A875+C125) 
(Cavumox) จ านวน 900 กล่อง

95,337.00 95,337.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030038 1/3/2562

807 ซ้ือยา Augmentin 457 mg/5 ml sus (400+57) 70
 ml (cavumox) จ านวน 100 ขวด

13,910.00 13,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030006 1/3/2562

808 ซ้ือยา Berodual NB Fort (Ipr0.5+Fen1.25) 
(Inhalex) จ านวน 500 กล่อง

72,225.00 72,225.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030030 1/3/2562

809 ซ้ือยา CefTAZidime 1 gm inj (Zedim) จ านวน 100 
กล่อง , Nicardipine 10 mg/10 ml inj (Cardepine) 
จ านวน 30 กล่อง

94,978.55 94,978.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030011 1/3/2562

810 ซ้ือยา Dorzolamide 2%+TML0.5% e.d 5 ml 
(Cosopt) จ านวน 300 ขวด

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030019 1/3/2562

811 ซ้ือยา Fenofibrate 200 mg cap (Adfen-200) 
จ านวน 4000 กล่อง

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030039 1/3/2562

812 ซ้ือยา Fluticasone 27.5 mcg nas spray 120d 
(Avamys) จ านวน 420 ขวด

96,171.60 96,171.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030020 1/3/2562

813 ซ้ือยา Galantamine 8 mg (Reminyl) จ านวน 40 
กล่อง

85,428.80 85,428.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030023 1/3/2562

814 ซ้ือยา Glutaraldehyde 2% 5 litr (Steranios) 
จ านวน 20 แกลลอน , Alcohol Rub 150 ml (+Hibi 
0.5%) Microrubl 150 ml จ านวน 500 ขวด

41,195.00 41,195.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030037 1/3/2562

815 ซ้ือยา Lamotrigine 100 mg tab (Lamoga100) 
จ านวน 30 กล่อง

18,000.00 18,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด บริษัท เอฟ.ซี.พี. จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030005 1/3/2562

หนา้ 73



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

816 ซ้ือยา Parecoxib 40 mg/2 ml inj (Dynastat) 
จ านวน 50 กล่อง

48,471.00 48,471.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030018 1/3/2562

817 ซ้ือยา Peptamen 430 gm จ านวน 20 กระป๋อง 12,968.40 12,968.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030040 1/3/2562

818 ซ้ือยา Rotavirus vac oral (Rotarix) จ านวน 60 dose 45,582.00 45,582.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030010 1/3/2562

819 ซ้ือยา Tears3 Naturale Tears 
(HPML0.3%-0.8ml/อัน) จ านวน 650 กล่อง

94,588.00 94,588.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030016 1/3/2562

820 ซ้ือยา Testosterone 50 mg/5 gm gel (Androgel) 
จ านวน 50 กล่อง

92,234.00 92,234.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030013 1/3/2562

821 ซ้ือยา Vitamin D2 20000 iu cap 
(Calciferol,Ergocalciferol) จ านวน 60 กล่อง

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030021 1/3/2562

822 ขออนุมัติค่าจ้างเหมาจัดเก็บและก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ
และขยะอันตราย ประจ าเดือนมีนาคม 2562

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล เฮลท์
แคร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มีสไนติงเกล เฮลท์
แคร์

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030003 1/3/2562

823 ขอซ้ือ FULL Body BLANKET 3,210.00 3,210.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030045 4/3/2562

824 ขอซ้ือ Mask Silicone 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เฟิร์สท เทรดด้ิง ร้าน เฟิร์สท เทรดด้ิง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030044 4/3/2562

825 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9,700.00 9,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030043 4/3/2562

หนา้ 74



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

826 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 38,700.00 38,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ หจก. คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030042 4/3/2562

827 ซ่อมเคร่ืองอัดอากาศ 37,000.00 37,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แองโกล เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แองโกล เซอร์วิส คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030008 4/3/2562

828 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 ชนิด 10,999.60 10,999.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด บริษัท แสงทรัพย์อ๊อกซิเจ่น จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030052 4/3/2562

829 ซ้ือเคร่ืองส่องไฟรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด 85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีนิธ ซายน์ จ ากัด บริษัท ซีนิธ ซายน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030009 4/3/2562

830 ซ่อมรถทะเบียน นค 6733 2,354.00 2,354.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขการยาง ร้านแสนสุขการยาง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030047 4/3/2562

831 ซ่อมรถรับ-ส่งทารกแรกเกิด 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอิร์ธ ไลน์ จ ากัด บริษัท เอิร์ธ ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030050 4/3/2562

832 ซ้ือยา Cyclosporine 100 mg (Equoral100) จ านวน 
10 กล่อง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030054 4/3/2562

833 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แม็กซิมอินเตอร์คอร์ปอร์เรช่ัน
 จ ากัด

บริษัท แม็กซิมอินเตอร์คอร์ปอร์เรช่ัน
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030055 5/3/2562

834 ขอซ้ือ Merocel 8 cm (REF 450402) จ านวนว 6 
กล่อง

19,260.00 19,260.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030086 6/3/2562

835 ซ้ือแผ่นประคบร้อนและ vaccum Electrode 29,600.00 29,600.00 ตกลงราคา บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิค
วิปเมนท์ จ ากัด

บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิค
วิปเมนท์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030011 6/3/2562

หนา้ 75



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

836 ขอซ้ือ Three way stopcock (RType) จ านวน 100 
กล่อง

64,200.00 64,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030074 6/3/2562

837 ขอซ้ือ Transfusion Set (ชุดให้เลือด) (Baxter) จ านวน
 300 ช้ิน

25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030079 6/3/2562

838 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 11,877.00 11,877.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030060 6/3/2562

839 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 36,000.00 36,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030058 6/3/2562

840 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 12 รายการ 46,545.00 46,545.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด บริษัท เอสเอ็มเอฟ อินทิเกรท จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030104 6/3/2562

841 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,100.00 3,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด บริษัท แล็บมาสเตอร์ แอ๊ดวานซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030087 6/3/2562

842 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030090 6/3/2562

843 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 45,000.00 45,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030088 6/3/2562

844 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 82,428.00 82,428.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030089 6/3/2562

845 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด

บริษัท ยู เมดิคอล แอนด์ ซัพพลายส์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030091 6/3/2562

หนา้ 76



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

846 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 9,100.00 9,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030106 6/3/2562

847 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,235.00 11,235.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030108 6/3/2562

848 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,280.00 11,280.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไลฟ์พลัส จ ากัด บริษัท ไลฟ์พลัส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030096 6/3/2562

849 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 11,844.90 11,844.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด บริษัท เจ เอส วิช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030103 6/3/2562

850 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,500.00 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030100 6/3/2562

851 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม ดี อี ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอม ดี อี คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030109 6/3/2562

852 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 18,920.00 18,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด บริษัท ออโธพีเซีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030098 6/3/2562

853 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 19,500.00 19,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

บริษัท อินเด็กซ์ เมดิคัล แอนด์ ซัพ
พลาย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030099 6/3/2562

854 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จ ากัด บริษัท เฟิร์สท อาย เซอร์จิคัล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030097 6/3/2562

855 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030092 6/3/2562

หนา้ 77



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

856 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 23,000.00 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด บริษัท แนชเชอเริล มีเดีย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030093 6/3/2562

857 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 28,100.00 28,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030102 6/3/2562

858 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 31,336.02 31,336.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030101 6/3/2562

859 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 71,300.00 71,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030105 6/3/2562

860 ขออนุมัติซ้ือEZ Bag II (ถุงบรรจุอาหารเหลว) จ านวน 
4,000 ใบ

26,000.00 26,000.00 ตกลงราคา บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ซิต้ี เมดิคอล ซัพพลาย จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030015 6/3/2562

861 ขออนุมัติซ้ือMask EasyLife Size M จ านวน 1 ช้ิน 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จ ากัด บริษัท เมดิคอลอินเทนซีฟแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030070 6/3/2562

862 ขออนุมัติซ้ือผ้าม่าน 78,625.00 78,625.00 ตกลงราคา ชลบุรีผ้าม่าน ชลบุรีผ้าม่าน คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030016 6/3/2562

863 ขออนุมัติซ้ืออุปกรณ์ไฟติดหัวแบบไร้สาย จ านวน 1 อัน 13,000.00 13,000.00 ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศัลยเวทย์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศัลยเวทย์ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030014 6/3/2562

864 ค่าบริการสลายน่ิว 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวีเมด จ ากัด บริษัท โนวีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030024 12/3/2562

865 ค่าบริการเคร่ืองเลเซอร์ สลายน่ิวระบบปัสสาวะ 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวีเมด จ ากัด บริษัท โนวีเมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030094 6/3/2562

หนา้ 78



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

866 ซ้ือ SPRING B, 5.5L (FB101) จ านวน 1,100 แกลลอน 99,000.00 99,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030081 6/3/2562

867 ซ้ือ Vasaline Gauze 4,500.00 4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด บริษัท ไบโอคอททอน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030076 6/3/2562

868 ซ้ือผงหมึก LaserJet HP CE278A 91,800.00 91,800.00 ตกลงราคา บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท ไอ.ที. ออฟฟิศ อีควิพเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030013 6/3/2562

869 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

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030012 6/3/2562

870 ซ้ือยา CM Nonionic 300 mg l/ml 50 ml 
(Omnipaque) จ านวน 3 box

15,022.80 15,022.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030065 6/3/2562

871 ซ้ือยา Tears2 Natear 10 ml (HPML 0.3% Pre) 
จ านวน 1500 ขวด

96,300.00 96,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030078 6/3/2562

872 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 ชนิด 67,500.00 67,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030071 6/3/2562

873 ซ้ืออะไหล่เคร่ืองวัดความดัน 31,682.24 31,682.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030010 6/3/2562

874 ซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจชนิดแรงดันเด่ียว จ านวน 1 เคร่ือง 25,000.00 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด บริษัท สยามนิวเทค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030075 6/3/2562

875 ขอซ้ือ Shoe Cover ( 1 คู่ ) จ านวน 6 กล่อง 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030059 6/3/2562

หนา้ 79



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

876 ขอซ้ือ Glucostrip (Accu-Chek) 1 Strip (AC 
PERFORMA STRIP 50 PC) จ านวน 100 กล่อง

65,805.00 65,805.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030131 7/3/2562

877 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 467,151.30 467,151.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030022 7/3/2562

878 ขอซ้ือ Mask คล้องหู (50 ช้ิน/กล่อง) จ านวน 2,000 
กล่อง

92,000.00 92,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030128 7/3/2562

879 ขอซ้ือ TEGADERM 6*7CM 1 BOX จ านวน 50 กล่อง 45,635.50 45,635.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030132 7/3/2562

880 ขอซ้ือ ชุดให้น้ าเกลือ 02-BW แอร์ส้ัน จ านวน 5,000 ชุด 41,000.00 41,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030130 7/3/2562

881 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 3 รายการ 23,920.00 23,920.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030134 7/3/2562

882 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 4 รายการ 38,434.40 38,434.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030135 7/3/2562

883 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030129 7/3/2562

884 ขอซ้ือวัสดุ่วทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 48,685.00 48,685.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030136 7/3/2562

885 ซ้ือชุดดูดเสมหะ 64,000.00 64,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030019 7/3/2562

หนา้ 80



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

886 ซ้ือชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจน 61,600.00 61,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030018 7/3/2562

887 ซ้ือยา CAPD 2 (1.5% Low Cal) เหลือง 5000 ml 
จ านวน 40 ถุง

31,640.00 31,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030118 7/3/2562

888 ซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์ช่าง 7,548.85 7,548.85 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030115 7/3/2562

889 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 40,200.00 40,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จ ากัด บริษัท เอ็ม เอส จี เทคเมด กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030020 7/3/2562

890 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 187,500.00 187,500.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030021 7/3/2562

891 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 291,040.00 291,040.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030023 7/3/2562

892 ขอซ้ือ LINER 3000CC FLEX ADVANTAGE จ านวน 
400 Pcs/ช้ิน

44,000.00 44,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด บริษัท เทคโนเมดิคัล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030133 7/3/2562

893 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 40,800.00 40,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด บริษัท เมดิทอป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030138 8/3/2562

894 ซ้ือออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ 29,242.20 29,242.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030139 8/3/2562

895 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด บริษัท ไซเอนซ์เมด  จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030137 8/3/2562

หนา้ 81



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

896 ขอซ้ือ ถุงมือตรวจโรคสเตอร์ไรด์เบอร์ 6.5 (S) บรรจุ 1 
ข้าง/ ซอง จ านวน 5000 ซอง

24,000.00 24,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอสเอ็น อินเตอร์เมดิเทค 
จ ากัด

บริษัท พีเอสเอ็น อินเตอร์เมดิเทค 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030141 11/3/2562

897 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 43,500.00 43,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030174 12/3/2562

898 ซ้ือยา จ านวน 6 รายการ ตามเอกสารแนบ 48,810.00 48,810.00 เฉพาะเจาะจง องค์การเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030157 12/3/2562

899 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี เมดิค จ ากัด บริษัท ซี เมดิค จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030172 12/3/2562

900 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 86,604.00 86,604.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030171 12/3/2562

901 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 7,020.00 7,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด บริษัท เมดิไทม์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030161 12/3/2562

902 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030164 12/3/2562

903 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 10,593.00 10,593.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030165 12/3/2562

904 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 12,240.00 12,240.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท อุดม เมดิคอล อิควิปเม้นท์ 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030169 12/3/2562

905 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 27,000.00 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030160 12/3/2562

หนา้ 82



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

906 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 30,680.00 30,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030162 12/3/2562

907 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 35,925.00 35,925.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด บริษัท บางกอกยูนิเทรด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030159 12/3/2562

908 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 53,118.00 53,118.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030168 12/3/2562

909 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 73,879.00 73,879.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030166 12/3/2562

910 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 90,785.00 90,785.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030167 12/3/2562

911 ขอซ่้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด บริษัท สตาร์ เมดดิคัล ไลน์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030175 12/3/2562

912 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองช่วยหายใจความดันบวก แบบ
อัตโนมัติ พร้อมเคร่ืองท าความช้ืน จ านวน 1 เคร่ือง

58,000.00 58,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซนต์เมด จ ากัด บริษัท เซนต์เมด จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030158 12/3/2562

913 ซ้ือถ่านชาร์ต 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง ธนาดล ธนาดล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030145 12/3/2562

914 ซ้ือยา CAPD 10 (1.5%Low Cal) เหลือง 2000 ml 
จ านวน 200 ถุง , CAPD 2 (1.5%Low Cal) เหลือง 
5000 ml จ านวน 22 ถุง

45,802.00 45,802.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030151 12/3/2562

915 ซ้ือยา Dequalinium Cl 10 mg tab (Fluomizin) 
จ านวน 30 กล่อง

4,718.70 4,718.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030146 12/3/2562

หนา้ 83



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

916 ซ้ือยา Fusidic acid/Hdcs cream 5 gm (Fucidin H) 
จ านวน 90 หลอด

8,859.60 8,859.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030147 12/3/2562

917 ซ้ือยา Glycopyrrolate 0.2 mg/1 ml inj (Glyco-P) 
จ านวน 20 กล่อง

6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มาสุ จ ากัด บริษัท มาสุ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030144 12/3/2562

918 ซ้ือยา Iron Sucrose inj 100 mg/5 ml (Femorum) 
จ านวน 100 กล่อง

71,500.00 71,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030150 12/3/2562

919 ซ้ือยา Leflunomide 20 mg tab (Arava) จ านวน 60 
กล่อง

99,124.80 99,124.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030149 12/3/2562

920 ซ้ือยา Potassium NaHCi 280 gm pwd (Uralyt U) 
จ านวน 60 กระป๋อง

33,255.60 33,255.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030156 12/3/2562

921 ซ้ือยา Propofol 200 mg/20 ml inj (Fresofol) 
จ านวน 50 กล่อง

26,750.00 26,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030152 12/3/2562

922 ซ้ือยา Syrup 450 ml จ านวน 48 ขวด 3,929.28 3,929.28 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030153 12/3/2562

923 ซ้ือยา Triamcinolone 10 mg/1 ml inj (kanolone) 
จ านวน 5 กล่อง , Gentamicin 40 mg/ml inj (2 ml) 
(Getamic) จ านวน 10 กล่อง

5,600.00 5,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส แลบ
บอเรตอร่ี

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอล.บี.เอส แลบ
บอเรตอร่ี

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030154 12/3/2562

924 ซ้ือยา Urea 10% cream 100 gm (Diabederm) 
จ านวน 800 หลอด , Mupirocin 2% 5 gm oint 
(Bactex) จ านวน 500 หลอด

95,600.00 95,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด บริษัท บางกอก ดรัก จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030155 12/3/2562

925 ซ้ือยา lopromide 370 mg/50 mL (Ultravist 370) 
จ านวน 25 กล่อง

97,637.50 97,637.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030148 12/3/2562

หนา้ 84



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

926 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030173 12/3/2562

927 ขอซ้ือ HG Iruxol 15 gm (ClostridiopeptidaseA ) 
จ านวน 30 หลอด

25,680.00 25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030182 13/3/2562

928 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 498,085.00 498,085.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030026 13/3/2562

929 ซ้ือยา D 5 W 250 ml จ านวน 200 ถุง 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ 
จ ากัด (มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030192 13/3/2562

930 ซ้ือยา Fosfomycin 4 gm inj (Fosmicin) จ านวน 3 
กล่อง

11,299.20 11,299.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030193 13/3/2562

931 ซ้ือยา Loratadine 5 mg/5 ml syr 60 ml (Halodin)
 จ านวน 200 ขวด

2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด บริษัท  ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030191 13/3/2562

932 ซ้ือยา Ofloxacin 0.3% e.d. 5 ml (Exocin) จ านวน 
100 ขวด

9,523.00 9,523.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030189 13/3/2562

933 ซ้ือยา Paracetamol 1}000 mg/100 mL inj 
(Infulgan) จ านวน 50 vial

5,296.50 5,296.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030188 13/3/2562

934 ซ้ือยา Proctosedyl Suppo 15 gm (Doproct) 
จ านวน 200 กล่อง

8,400.00 8,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030190 13/3/2562

935 ซ้ือยา Seretide S50+F250mcg/P Accuhaler 60 
dose จ านวน 200 ชุด

92,448.00 92,448.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030185 13/3/2562

หนา้ 85



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

936 ซ้ือยา Vitamin B 16 12 tab (Sambee) จ านวน 50 
กล่อง , BPM4+PE10/5 ml syr 60 ml (Sinufen) 
จ านวน 200 ขวด

32,956.00 32,956.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด บริษัท สหแพทย์เภสัช จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030184 13/3/2562

937 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 270,000.00 270,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030027 13/3/2562

938 ซ้ือเวชภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 419,868.00 419,868.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030029 13/3/2562

939 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 160,179.00 160,179.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030025 13/3/2562

940 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 346,145.00 346,145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030030 13/3/2562

941 ซ้ือเวชภัณฑ์ยา จ านวน 1 รายการ 395,900.00 395,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030028 13/3/2562

942 ซ้ือยา Carvedilol 12.5 mg (Caraten) จ านวน 200 
กล่อง

90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030186 13/3/2562

943 จ้างตรวจวิเคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางการแพทย์ 
ประจ าเดือนมกราคม 2562

280,000.00 280,000.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062120370 14/3/2562

944 ขออนุมัติซ้ือโต๊ะคร่อมเตียง จ านวน 1 ตัว 4,800.00 4,800.00 ตกลงราคา บริษัท เอส ที เพอร์เฟ็คช่ัน จ ากัด บริษัท เอส ที เพอร์เฟ็คช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030205 14/3/2562

945 ขออนุมัติซ้ือเคร่ืองผ้าห่มเป่าลมร้อน จ านวน 1 เคร่ือง 85,000.00 85,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030033 15/3/2562

หนา้ 86



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

946 จ้างท าสต๊ิกเกอร์ไดคัดติดรถพยาบาล 7,500.00 7,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030214 15/3/2562

947 จ้างท าใบเสร็จรับเงิน 75,000.00 75,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ เล
เบ้ิล จ ากัด

บริษัท โมเดอร์น พร้ินเทค แอนด์ เล
เบ้ิล จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030031 15/3/2562

948 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ 5,724.50 5,724.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030208 15/3/2562

949 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ 39,590.00 39,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030207 15/3/2562

950 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 ชนิด 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030212 15/3/2562

951 ซ้ือวัสดุในโครงการฯ 13,500.00 13,500.00 เฉพาะเจาะจง ใบส าคัญค้างจ่าย ใบส าคัญค้างจ่าย คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030209 15/3/2562

952 ขออนุมัติค่าตรวจทางรังสีวิทยา ประจ าเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2562

50,000.00 50,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด บริษัท ชลบุรี ยูดี เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030035 18/3/2562

953 ซ้ือเคร่ืองตรวจวิเคราะห์คล่ืนไฟฟ้าสมอง ชนิดความ
คมชัดสูง จ านวน 1 เคร่ือง

1,100,000.00 1,100,000.00 ตกลงราคา บริษัท สมิท เมดิคอล จ ากัด บริษัท สมิท เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030034 18/3/2562

954 ซ้ือยา SimETHicone 40 mg/0.6 ml drop 15 ml 
(Air X) จ านวน 100 ขวด , SimETHicone 80 mg tab 
(Degas) จ านวน 50 กล่อง

11,877.00 11,877.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030219 18/3/2562

หนา้ 87



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

955 ซ้ือยา Moxifloxacin 0.5% e.d. 5 ml (Vigamox) 
จ านวน 100 กล่อง , Maxitrol ophth oint 3.5 gm 
จ านวน 100 หลอด , Latanoprost 0.005 mg/mL 
2.5 mL (Lanotan) จ านวน 100 กล่อง

28,890.00 28,890.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030225 18/3/2562

956 ขอซ้ือวัสดุทันตกรรม 13,860.00 13,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัด บริษัท เอส.ดี. ทันตเวช (1988) จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030234 19/3/2562

957 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมเคร่ืองอ่านและแปลงสัญญาณภาพ
เป็นระบบดิจิตอล (CR) จ านวน 1 เคร่ือง

261,000.00 261,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด บริษัท ไทย จีแอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030037 19/3/2562

958 จ้างท าใบเสร็จรับเงิน 22,500.00 22,500.00 เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย จ ากัด

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030038 19/3/2562

959 ขออนุมัติซ้ือ Diasteril 6L. จ านวน 8 แกลลอน 14,064.00 14,064.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด บริษัท เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030236 19/3/2562

960 ขออนุมัติค่าซ่อมแซมเคร่ืองเอกซเรย์ชนิดเคล่ือนท่ีได้ 
จ านวน 1 เคร่ือง

150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ากัด บริษัท ซีเมนส์ เฮลท์แคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030036 19/3/2562

961 ซ้ือยา Anti D Immunoglobulin 1500 u/2 ml 
injection จ านวน 1 syringe/กล่อง

5,350.00 5,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030240 21/3/2562

962 ซ้ือยา Vitamin B Complex 2 ml inj (Vibrumin) 
จ านวน 5 กล่อง

2,050.00 2,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากัด บริษัท เยนเนอร์ราลดร๊ักส์เฮ้าส์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030245 22/3/2562

963 ซ้ือยา N.S.S 0.45% 1000 ml จ านวน 300 ถุง 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030248 25/3/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

964 ซ้ือยา Gliclazide MR 60 mg tab (Diamicron MR) 
จ านวน 100 กล่อง

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030251 25/3/2562

965 ขอซ้ือ Conforming Elastic Bandage 10 cm *4.5 m
 จ านวน 450 โหล

75,114.00 75,114.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล ร้าน เอ็ม.เอ็น.เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030293 27/3/2562

966 ซ้ือหมอนใยสังเคราะห์ 4,815.00 4,815.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ลีธนกิจ ร้าน ลีธนกิจ คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030304 27/3/2562

967 ขอซ้ือ เรดดอท แบบโฟม ส าหรับผู้ใหญ่ จ านวน 80 แพ็ค 32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด บริษัท สหทรัพย์เซอร์จิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030298 27/3/2562

968 ขอซ้ือถุงมือตรวจโรคศรีตรังโกล์ฟ เบอร์ S จ านวน 800 
กล่อง

91,200.00 91,200.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที.จี. เมดิคอล คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030276 27/3/2562

969 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแทพย์ 23,994.75 23,994.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030292 27/3/2562

970 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 12,830.00 12,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030301 27/3/2562

971 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 21,600.00 21,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด บริษัท ไทยก๊อส จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030300 27/3/2562

972 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 23,317.44 23,317.44 เฉพาะเจาะจง บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 
(ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030296 27/3/2562

973 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 33,800.49 33,800.49 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030312 27/3/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

974 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 40,103.60 40,103.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030303 27/3/2562

975 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 44,950.00 44,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท ไอดีเอส เมดิคอล ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030299 27/3/2562

976 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 45,223.02 45,223.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030284 27/3/2562

977 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 46,800.00 46,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พิลโก้ จ ากัด บริษัท พิลโก้ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030279 27/3/2562

978 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 90,222.40 90,222.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030302 27/3/2562

979 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จ านวน 2 รายการ 42,800.00 42,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030281 27/3/2562

980 ซ้ือ Rapid Attest Steam 53,928.00 53,928.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030277 27/3/2562

981 ซ้ือผงซักฟอกและน้ ายาปรับผ้านุ่ม 13,375.00 13,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท แอล ที เค อินเตอร์เทรดด้ิง 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030039 27/3/2562

982 ซ้ือผ้าฝ้ายลายสก๊อต 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจง นางวรรณดี  ชะโรจน์บวร นางวรรณดี  ชะโรจน์บวร คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030297 27/3/2562

983 ซ้ือยา Allopurinol 100 mg (Puride) จ านวน 25 
กล่อง , DOMperidone 5 mg/5 mL sus 30 ml 
(Domperdone) จ านวน 10 กล่อง

11,170.00 11,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด บริษัท โปลิฟาร์ม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030311 27/3/2562

หนา้ 90



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

984 ซ้ือยา Calcium carbonate 600 mg tab 
(Caltab600) จ านวน 200 กล่อง , Calcium 
carbonate 1500 mg tab (Caltab1500) จ านวน 250
 กล่อง

90,700.00 90,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด บริษัท พรอส ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030286 27/3/2562

985 ซ้ือยา Carbomer 0.2% 10 gm (VidiSic Eye Gel) 
จ านวน 800 หลอด

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030287 27/3/2562

986 ซ้ือยา Desmopressin 0.1 mg Tab (Minirin) จ านวน 
50 ขวด

94,374.00 94,374.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030282 27/3/2562

987 ซ้ือยา Entecarvir 0.5 mg (Baraclude) จ านวน 60 
กล่อง

86,349.00 86,349.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030285 27/3/2562

988 ซ้ือยา Evoflow S25+F125mcg/P Evohaler 120 
dose จ านวน 300 กล่อง

89,880.00 89,880.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030283 27/3/2562

989 ซ้ือยา Hepatitis B vac 1 ml (Euvax-B) จ านวน 300 
vial

73,830.00 73,830.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030280 27/3/2562

990 ซ้ือยา Hyaluronate Na 20 mg/2 ml inj (Hyalgan) 
จ านวน 40 ไซร้ิง

92,020.00 92,020.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า(ประเทศ
ไทย) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030278 27/3/2562

991 ซ้ือยา INSulin NPH 100u/ml 3 ml (Gensulin-N) 
จ านวน 100 กล่อง

39,000.00 39,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท คอสม่า เทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030307 27/3/2562

992 ซ้ือยา INSulin Rl/NPH 30/70u/ml 10ml 
(Insugen30/70) จ านวน 300 vial,Enalapril 5 mg 
(Anapril5) จ านวน 100 กล่อง,Gemfibrozil 300 mg 
(Hidil) จ านวน 300 กล่อง,Polidocanol 1% 2ml inj 
(Aethoxysklerol) จ านวน 2 กล่อง

58,400.00 58,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล
อินดัสตร้ี จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030291 27/3/2562

หนา้ 91



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

993 ซ้ือยา MethiMazole 5 mg tab (Timazol) จ านวน 
100 กล่อง

35,000.00 35,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030271 27/3/2562

994 ซ้ือยา N.S.S Irrigate 100 ml (น้ าเกลือล้างแผล๗ 
จ านวน 1000 ขวด , N.S.S 0.9% 500 ml จ านวน 500
 ถุง

37,500.00 37,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอร่ี 
(อ านวยเภสัช) จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030269 27/3/2562

995 ซ้ือยา Progesterone 200 mg tab (Utrogestan) 
จ านวน 20 กล่อง

7,062.00 7,062.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030309 27/3/2562

996 ซ้ือยา Saw palmetto 160 + Sting nettle 120 mg 
cap (Prostagutt) จ านวน 80 กล่อง

85,600.00 85,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030274 27/3/2562

997 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 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030275 27/3/2562

998 ซ้ือยา Testosterone 40 mg cap (Andriol) จ านวน 
100 กล่อง

65,270.00 65,270.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030273 27/3/2562

999 ซ้ือยา Tropicamide 1% e.d 15 ml (Mydriacyl) 
จ านวน 30 ขวด , Tetracaine 0.5% e.d 15 ml 
จ านวน 20 ขวด

8,367.40 8,367.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030310 27/3/2562

1000 ซ้ือยา Zoledronic acid 4mg/5ml inj (Zolennic) 
จ านวน 10 vial,Ondansetron 4mg/2ml inj (Onsia)
 จ านวน 100 กล่อง,CefDinir 100 mg cap (Samnir) 
จ านวน 50 กล่อง

96,835.00 96,835.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030289 27/3/2562

1001 ขอซ้ือ MEDI-GRIP LATEX POWDER-FREE 
SURGICAL GLOVES 6.5 , 100 PRS จ านวน 20 กล่อง

32,000.00 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)
 จ ากัด

บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์)
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030294 27/3/2562

หนา้ 92



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1002 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด บริษัท ฮอสปิแคร์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030317 28/3/2562

1003 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 19,067.40 19,067.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากัด บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030323 28/3/2562

1004 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 24,600.00 24,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม จ ากัด บริษัท บิซิคอม จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030316 28/3/2562

1005 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 32,750.00 32,750.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท วีไอโอ กรุ๊ป จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030322 28/3/2562

1006 ขออนุมัติซ้ือโทรทัศน์ และ คอมพิวเตอร์ 33,700.00 33,700.00 เฉพาะเจาะจง ไอที เอเวอร์รีติง ไอที เอเวอร์รีติง คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030040 28/3/2562

1007 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 67,624.00 67,624.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด บริษัท เคเอส เมดิคอล จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030318 28/3/2562

1008 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 90,000.00 90,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์
 จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030321 28/3/2562

1009 ขออนุมัติซ้ือ SPRING A, W/GLU, 5.5L (FA101) 
จ านวน 765 แกลลอน

99,450.00 99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

บริษัท ซี วี พี เมดิคอล เทคโนโลยี 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030315 28/3/2562

1010 ขออนุมัติซ้ือตู้เย็น จ านวน  2 ตู้ 31,785.00 31,785.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยอนันต์ ชลบุรี วิทยุ-
โทรทัศน์ จ ากัด

บริษัท ไทยอนันต์ ชลบุรี วิทยุ-
โทรทัศน์ จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PO8000062030041 28/3/2562

1011 ขอซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 67,300.00 67,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวช่ัน จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030327 28/3/2562

หนา้ 93



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1012 ขอซ้ือ SI-HERB DERSSING จ านวน 100 กล่อง 37,450.00 37,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030330 29/3/2562

1013 ซ้ือยา HEPArin 5000iu/ml inj 5 ml (Hepamax) 
จ านวน 30 กล่อง

86,400.00 86,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มัณฑนา จ ากัด บริษัท มัณฑนา จ ากัด คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030329 29/3/2562

1014 ขอซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 19,912.70 19,912.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) 
จ ากัด (มหาชน)

คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

PR8000062030331 29/3/2562

1015 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมประเก็นฝาครอบคันเข้าเกียร์
,ไส้กรองเคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

1,208.03 1,208.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062030005 4/3/2562

1016 ขออนุมัติจัดจ้างท าโปสเตอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด จ านวน 1
 รายการ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง PP Sign Maker & Solution PP Sign Maker & Solution เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062030008 5/3/2562

1017 ขออนุมัติจัดซ้ือ  HYDROGEN 99.99% (UHP) 7 M3 , 
AIR ZERO 7 M3 CYL จ านวน 2 รายการ (รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ)

13,054.00 13,054.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062030001 6/3/2562

1018 ค่าเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไป-กลับ บริษัท 
มิตซูบิชิอิเล็คทริค คอนซูมเมอร์โปรดักส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

14,000.00 14,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว บริการ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ต้นข้าว บริการ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062030002 7/3/2562

1019 ขออนุมัติจัดจ้างออกแบบคอมพิวเตอร์ กราฟฟิกอาคาร
ศูนย์การเรียนรู้ ระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายชัดเจน  วรรณศิริ นายชัดเจน  วรรณศิริ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062030022 7/3/2562

1020 ขออนุมัติจัดซ้ือเม็ดพลาสติกLLDPE 7410 จ านวน 5 
โหล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษะการซ้ือแนบ

5,885.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร์พลาสเทค จ ากัด บริษัท พรีเมียร์พลาสเทค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062030029 7/3/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1021 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองโปรเจคเตอร์ จ านวน 3 
เคร่ือง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

32,100.00 32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท ดีพีแอล ดีเวลลอปเม้นท์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062030003 8/3/2562

1022 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้องแลป 
Innovative composite Material for alternative 
Energy and Green Technology Laboratory (I 
meg จ านวน 1 งาน

2,996.00 2,996.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062030042 11/3/2562

1023 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 18 
เคร่ือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

13,000.50 13,000.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062030004 11/3/2562

1024 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถบัสไป-กลับ ม.บูรพา-บริษัท 
ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จ ากัด และบริษัท คอบร้า อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด จ.ชลบุรี ในวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

5,500.00 5,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด บริษัท ชลบุรีรุ่งโรจน์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062030045 12/3/2562

1025 ขออนุมัติซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 เคร่ือง 3,905.50 3,905.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062030044 12/3/2562

1026 ขออนุมัติจัดจ้างใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัย 
SECURE SOCKET LAYER ด้วย SSL CERTIFICATE 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

3,177.90 3,177.90 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062030047 12/3/2562

1027 ขออนุมัติจัดจ้าง ค่าเปล่ียนอะไหล่ส าหรับเคร่ือง Baird 
Spectrometer Model DV6-S S/N 3347 A (Stand 
Spark) หมายเลขครุภัณฑ์ 6630-014-0004-1/39 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

9,095.00 9,095.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีซิช่ัน อิควิปเมนต์ จ ากัด บริษัท พรีซิช่ัน อิควิปเมนต์ จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062030058 18/3/2562

1028 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถยนต์ไปกลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา-กรมการกงศุล แจ้งวัฒนะ 
เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา นิยมญาติ นายอนุชา นิยมญาติ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062030059 19/3/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1029 ขออนุมัติจัดจ้าง บริการตรวจเช็ค-ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ
, เปล่ียนอะไหล่เคร่ืองปรับอากาศ (รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ)

24,396.00 24,396.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท ชลบุรี เอ็นจิเนียร์ เซอร์วิส 
จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062030006 20/3/2562

1030 ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานด้านการสอบ
เทียบเคร่ืองมือวัด ศูนย์สอบเทียบฯ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียดตามงวดงานแนบท้าย

48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอมรเทพ จูสวัสด์ิ นายอมรเทพ จูสวัสด์ิ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062030005 20/3/2562

1031 ขออนุมัติจัดซ้ือ ของท่ีระลึก (ทุเรียนทอดกรอบ จ านวน 
1 รายการ) รายละเอียดดังเอกสารแนบ

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประนอม พวงย้อย นางสาวประนอม พวงย้อย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062030073 20/3/2562

1032 ขออนุมัติจัดซ้ือ Reactor Tube แบบตรง 34 หลอด 
และแบบกระเปราะ 1 หลอด (รายละเอียดดังเอกสาร
แนบ)

9,822.60 9,822.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เค แลบอราทอรี 
(ประเทศไทย) จ ากัด

บริษัท เอ็น เค แลบอราทอรี 
(ประเทศไทย) จ ากัด

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062030071 20/3/2562

1033 ขออนุมัติจัดจ้างเหมารถยนต์ไปกลับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม.บูรพา-สนามบินสุวรรณภูมิ  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายอนุชา นิยมญาติ นายอนุชา นิยมญาติ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062030070 20/3/2562

1034 ขออนุมัติจัดจ้าง ตัดและกลึงช้ินงานเหล็กธรรมดา 2 
รายการ และสตัทขนาด 45 มิลิเมตรพร้อมนัท 1รายการ

10,080.00 10,080.00 เฉพาะเจาะจง นายฐานุพงศ์ คงจีบ นายฐานุพงศ์ คงจีบ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062030007 22/3/2562

1035 ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์นามบัตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ขนาด 9 x 5.5 CM พิมพ์สี 2 หน้า จ านวน 1 ท่าน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

600.00 600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวโสระยา น้อมเศียร นางสาวโสระยา น้อมเศียร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062030090 22/3/2562

1036 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ าแข็งหลอด จ านวน 20 ถุง 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

140.00 140.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยบูรพา จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062030088 22/3/2562

1037 ขออนุมัติจัดจ้างค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา การ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของคณะวิศวกรรมศาสตร์

233.04 233.04 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บางแสน เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062030094 22/3/2562

1038 ขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 4 
เคร่ือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนด
คุณลักษณะการจ้างแนบ

12,251.50 12,251.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062030008 25/3/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1039 ขออนุมัติซ่อมวงจร Power Supply 9050 Detector 
ค่าซ่อมวงจรเปล่ียนอะไหล่ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

14,231.00 14,231.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เวช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062030009 25/3/2562

1040 ขออนุมัติจัดซ้ือน้ ามันเบนซินธรรมดา ประจ าเดือน
เมษายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

400.00 400.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ธิดามหานคร หจก. ธิดามหานคร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062030107 26/3/2562

1041 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน,น้ ามัน
แก๊สโซฮอล์95,น้ ามันเบนซินธรรมดา,น้ ามันดีเซล
ประจ าเดือนเมษายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดัง
รายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการซ้ือแนบ

9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062030108 26/3/2562

1042 ขออนุมัติจัดซ้ือหนังสือพิมพ์คมชัดลึก,ไทยโพส,กรุงเทพ
ธุรกิจ เข้าห้องสมุดคณะฯและหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเข้า
ศูนย์สอบเทียบฯ ประจ าเดือนเมษายน 2562 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การซ้ือแนบ

1,155.00 1,155.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เกษากร ร้าน เกษากร เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062030119 27/3/2562

1043 ขออนุมัติจัดจ้างเช่ารถตู้ส่งนิสิตไปมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ในวันท่ี 1 เม.ย.2562 
และรับกลับ วันท่ี 6 เม.ย.2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

8,600.00 8,600.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062030117 27/3/2562

1044 ขออนุมัติจ้างสอบเทียบเคร่ืองมือวัด 3 มิติ จ านวน 1 
เคร่ือง รายละเอียดดังเอกสารประกอบการจัดจ้าง

36,915.00 36,915.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PO0700062030010 28/3/2562

1045 ขออนุมัติจัดซ้ือ TP-Linl-TL-WN725N 150Mbps 
Wireless N Nano USB Adapter  จ านวน 1 รายการ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

660.00 660.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062030126 28/3/2562

1046 ค่าปร้ินท์สี ขนาด A0 รายละเอียดตามใบเสนอราคา 1,070.00 1,070.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชิญ ก้อปป้ี เซ็น
เตอร์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชิญ ก้อปป้ี เซ็น
เตอร์

เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062030125 28/3/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1047 ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 3,972 แผ่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

1,509.36 1,509.36 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช  เรืองศรี นายวันธวัช  เรืองศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062030132 29/3/2562

1048 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ ม.
บูรพา-บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ในวันท่ี 22 
เมษายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียด
ใบก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062030129 29/3/2562

1049 ขออนุมัติจัดจ้างเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศไป-กลับ ม.
บูรพา-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
จ.ปทุมธานี ในวันท่ี 29 เมษายน 2562 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภพล ภู่ศรี นายศุภพล ภู่ศรี เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR0700062030130 29/3/2562

1050 ขออนุมัติส่ังจ้างปร้ินวัสดุจ านวน 2 รายการ  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

3,440.00 3,440.00 เฉพาะเจาะจง นายสิทธิโชค  ฤทธ์ิรุ่งอรุณ นายสิทธิโชค  ฤทธ์ิรุ่งอรุณ เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR151/2562 5/3/2562

1051 ขออนุมัติจัดจ้างออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์จ านวน 1 
รายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบ
ก าหนดคุณลักษณะการจ้างแนบ

3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐนารี อินตุ้ย นางสาวณัฐนารี อินตุ้ย เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR149/2562 5/3/2562

1052 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุจ านวน 10 รายการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

4,530.00 4,530.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด บริษัท ฮะเส็งฮวด สเตช่ันเนอร่ี จ ากัด เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR152/2562 5/3/2562

1053 ขออนุมัติจัดจ้างท าเส้ือยืดคอกลมสีด าพร้อมสกรีน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ดังรายละเอียดใบก าหนดคุณลักษณะ
การจ้างแนบ

16,000.00 16,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวอริศรา แซ่เตียว นางสาวอริศรา แซ่เตียว เป็นไปตามข้อตกลงเหมาะสมใน
วงเงินงบประมาณ

PR150/2562 5/3/2562

1054 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 12,979.10         12,979.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท คงธนา เซอร์วิส จ ากัด บริษัท คงธนา เซอร์วิส จ ากัด ราคา PR0206062020085 1/3/2562

1055 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
เปล่ียนท่อน้ าประปา

4,900.00           4,900.00 เฉพาะเจาะจง นายสมชาย จ าปาบุรี นายสมชาย จ าปาบุรี ราคา PR0206062030164 12/3/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1056 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
ระบบป๊ัมน้ า อาคารมีชัย ฤชุพันธ์ุ 2

66,912.45 66912.45 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.เค.เอ็นจิเนียร่ิง 
ซัพพลาย เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.เค.เอ็นจิเนียร่ิง 
ซัพพลาย เซอร์วิส

ราคา PO0206062030008 22/3/2562

1057 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 7,525.00           7,525.00 เฉพาะเจาะจง บ.โฮมโปร เซ็นเตอร์ จก. บ.โฮมโปร เซ็นเตอร์ จก. ราคา PR0206062030287 20/3/2562

1058 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 428.00             428.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062030289 20/3/2562

1059 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 464.38 464.38 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062030288 20/3/2562

1060 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาท าความสะอาดอาคาร 50 ปี และอาคาร 60 ปี

459,000.00       459,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประกอบทรัพย์ 
คลีน เซอร์วิส

ราคา PO0206062030013 29/3/2562

1061 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062030051 4/3/2562
1062 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมรางผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์ 5,426.00 5,426.00 เฉพาะเจาะจง โอ๋&นาย ผ้าม่าน โอ๋&นาย ผ้าม่าน ราคา PR0206062020175 4/3/2562
1063 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างท าไวนิล ขนาด 3x13 เมตร 

พร้อมติดต้ัง
5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ ราคา PR0206062030049 4/3/2562

1064 ค่ากรอบพร้อมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพาร์ททาม ร้านพาร์ททาม ราคา PR0206062030050 4/3/2562
1065 ขออนุมัติเบิกเงินค่าหมึกเคร่ืองพิมพ์ และหมึกแฟกซ์ 13,160.00 13,160.00 เฉพาะเจาะจง นิวทาวน์ เทคนิค นิวทาวน์ เทคนิค ราคา PR0206062030185 13/3/2562

1066 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 5,670.20 5,670.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206062030176 13/3/2562

1067 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเข้าเล่มปกแข็ง เคลือบมันในเอกสาร
 ภาพกิจกรรม BUU NEWS

1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ นายกิตติพันธ์  วงษ์วัฒนพงษ์ ราคา PR0206062030173 13/3/2562

1068 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพานพุ่มดอกไม้สด จ านวน 1 พาน 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206062030201 15/3/2562

1069 ขออนุมัติเบิกเงินค่าพานพุ่ม จ านวน 1 พาน 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง มอธ ฟลาเวอร์ มอธ ฟลาเวอร์ ราคา PR0206062030200 15/3/2562

1070 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาสร้างสรรค์ประติมามา
กรรมทรายร่วมสมัย (ประเภท ฉ ศิลปะร่วมสมัย 
Contemporary Art) จ านวน 1 งาน

80,000.00 80,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวขวัญตา สุดเสน่ห์ นางสาวขวัญตา สุดเสน่ห์ ราคา PR0206062030388 27/3/2562

1071 ขออนุมัติเบิกเงินค่าป้ายไวนิล จ านวน 1 ป้าย 2,160.00 2,160.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรกริส วัฒนศิริ นายจักรกริส วัฒนศิริ ราคา PR0206062030169 13/3/2562
1072 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าอาหารทะเลแห้ง จ านวน 1 

กระเช้า
2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวนิดา ร้านวนิดา ราคา PR0206062030168 13/3/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1073 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษปอนด์ และปกท ารายงาน 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชลบุรีการพิมพ์ ร้านชลบุรีการพิมพ์ ราคา PR0206062030297 20/3/2562

1074 ขออนุมัติเบิกเงินค่าเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
18,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง

28,600.00 28,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด ราคา PR0206062030316 21/3/2562

1075 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด ราคา PR0206062030315 26/3/2562
1076 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระเช้าอาหารทะเลแห้ง 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านวนิดา ร้านวนิดา ราคา PR0206062030373 27/3/2562
1077 ขออนุมัติเบิกเงินค่ากระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 

จ านวน 200 รีม
20,544.00 20,544.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 

จ ากัด
บริษัท ศูนย์รวมกระดาษ (2002) 
จ ากัด

ราคา PR0206062030394 29/3/2562

1078 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุส านักงานจ านวน34 รายการ 12,470.96 12,470.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) ราคา PR0206062030403 29/3/2562

1079 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตรายาง 410.00 410.00 เฉพาะเจาะจง ร้านแสนสุขกราฟฟิค ร้านแสนสุขกราฟฟิค ราคา PO0206062040006 11/4/2562

1080 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 1,284.00 1,284.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐแอร์ ณัฐแอร์ ราคา PR0206062030144 11/3/2562

1081 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตรางยาง จ านวน 2 อัน 780.00 780.00 เฉพาะเจาะจง แสนสุขกราฟฟิค แสนสุขกราฟฟิค ราคา PR0206062030143 11/3/2562

1082 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง นายจักรพงษ์ รับมีศรี นางแจ่มจันทร์
 อาจวาริน นายไพบูลย์ อาจวาริน

นายจักรพงษ์ รับมีศรี นางแจ่มจันทร์
 อาจวาริน นายไพบูลย์ อาจวาริน

ราคา PR0206062030013 1/3/2562

1083 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะ 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ แซ่ล้ิม นายไพบูลย์ อาจวา
ริน

นายสุเทพ แซ่ล้ิม นายไพบูลย์ อาจวา
ริน

ราคา PR0206062030014 1/3/2562

1084 ขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมค่าย
ภาษาจีน

19,967.33 19,967.33 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าในประเทศจีน ร้านค้าในประเทศจีน ราคา PO0206062040003 5/4/2562

1085 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมายานพาหนะรับส่ง บาง
แสน-สนามบินสุวรรณภูมิ ในวันท่ี 24 มีนาคม 2562 ขา
ไป และวันท่ี 6 เมษายน 2562 ขากลับ

4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง นายทวีป สุระประเสริฐ นายทวีป สุระประเสริฐ ราคา PR0206062030141 11/3/2562

1086 ขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 
จ านวน 6 เคร่ือง

14,912.00 14,912.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ราคา PR0206062030347 24/3/2562

1087 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 
(ทรายหยาบ)

3,750.00 3,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ร้าน ไพรเวชค้าวัสดุ ราคา PR0206062030018 1/3/2019
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1088 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 3,800.00 3,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062030025 3/3/2019
1089 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม

ประตูกระจกอลูมิเนียม
9,000.00 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเทิดศักด์ิ  รัศมี นายเทิดศักด์ิ  รัศมี ราคา PR0206062030093 6/3/2019

1090 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติซ้ือวัสดุ 7,000.00 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีอาร์. บูรพา ซัพพลาย จ ากัด บริษัท บีอาร์. บูรพา ซัพพลาย จ ากัด ราคา PR0206062030092 6/3/2019

1091 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
แคร่ืองปรับอากาศ

1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด ราคา PR0206062030095 6/3/2019

1092 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินซ้ือวัสดุ 410.00 410.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062030090 6/3/2019

1093 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 21,000.00 21,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เสง่ียมพรพาณิชย์ หจก.เสง่ียมพรพาณิชย์ ราคา PR0206062030094 6/3/2019

1094 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่า
ตรวจเช็คและซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ

25,947.50 25,947.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด บริษัท เจ อิเล็คทริค จ ากัด ราคา PR0206062030277 19/3/2019

1095 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อมตู้
เบรกเกอร์ไฟฟ้าท่ีอาคารนันทนาการ

5,900.00 5,900.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ นางสาวสุมารี เน่ืองจ านงค์ ราคา PR0206062030283 20/3/2019

1096 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 1,000.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเสียงศักด์ิบล๊อก ร้านเสียงศักด์ิบล๊อก ราคา PR0206062030294 20/3/2019

1097 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 51,600.04 51,600.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท พูล ออกาไนซ์ จ ากัด บริษัท พูล ออกาไนซ์ จ ากัด ราคา PR0206062030298 20/3/2019

1098 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าซ่อม
ล าโพง

8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธภูมิ ปานสวัสด์ิ นายยุทธภูมิ ปานสวัสด์ิ ราคา PR0206062030284 20/3/2019

1099 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 1,710.00 1,710.00 เฉพาะเจาะจง นายกิตติศักิด์ิ ฐาปนีย์ไกรสิทธ์ิ นายกิตติศักด์ิ ฐาปนีย์ไกรสิทธ์ิ ราคา PR0206062030295 20/3/2019

1100 ขอความเห็นชอบจัดซ้ือ และขออนุมัติเบิกเงินค่าวัสดุ 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไถ่เส็ง ร้านไถ่เส็ง ราคา PR0206062030285 20/3/2019

1101 ขอความเห็นชอบจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง
เหมาบริการรถยนต์

26,000.00 26,000.00 เฉพาะเจาะจง นายยุทธการ จุลส ารวล นายยุทธการ จุลส ารวล ราคา PR0206062030328 21/3/2019

หนา้ 101



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1102 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศอาคารหอพักและอาคารวิทยาลัย
นานาชาติ

66,800.10         66,800.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

ได้รับแจ้งจาเจ้าหน้าท่ีและผู้พัก
อาศัยว่าพบเคร่ืองปรับอากาศ
ช ารุด หลายรายการ จึงได้แจ้งช่าง
เข้าด าเนินการตรวจสอบและ
ซ่อมแซม

PR2600062030006 1/3/2562

1103 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างท านามบัตรคณบดี 500.00 481.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอ็ม เอ็น คอมพิวออฟเชท จ ากัด บริษัทเอ็ม เอ็น คอมพิวออฟเชท จ ากัด เพ่ือแจกผู้ท่ีติดต่อประสานงานกับ
บุคคลภายนอกท้ังในและ
ต่างประเทศในกิจกรรมต่าง ๆของ
วิทยาลัยนานาชาติ 

PR2600062030005 1/3/2562

1104 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
เอกสาร

95,000.00         95,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิทวัส สุกใส นายวิทวัส สุกใส เพ่ือถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 
จัดเตรียมชีทและส่ือการเรียนการ
สอนส าหรับนิสิต

PR2600062030002 1/3/2562

1105 ขอความเห็นชอบในการเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 
55 เคร่ืองระหว่างวันท่ี 1 กพ. - 31 พค.62

132,000.00       132,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จ ากัด ใช้ในงานส านักงานส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี

PO2600062030001 1/3/2562

1106 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างท าเคร่ืองเบญจรงค์ 8,000.00           8,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมจิตร์  วงศ์บรรเจิดแสง นางสาวสมจิตร์  วงศ์บรรเจิดแสง จัดเตรียมของท่ีระลึกส าหรับมอบ
ให้แก่องค์กร หรือหน่วยงานท่ี
ติดต่อประสานงานกับวิทยาลัย
นานาชาติ ท้ังภายใน และ
ภายนอกประเทศ

PR2600062030032 6/3/2562

1107 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซักผ้าปูท่ีนอน ระหว่าง
วันท่ี 16 กพ.- 31 มี.ค. 62

269,340.40       269,340.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด เพ่ือบริการซักผ้าปูท่ีนอนส าหรับ
ห้องปฏิบัติการโรงแรมอาคาร
หอพักนิสิต

PO2600062030002 6/3/2562

1108 ขอความเห็นชอบในการชุดควบคุมไมโครโฟนไร้สาย 
จ านวน 6 ชุด

36,594.00         36,594.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

จัดเตรียมเพ่ือเปล่ียนทดแทน
ของเดิมท่ีช ารุด ใช้ในห้องเรียน
และห้องประชุม

PR2600062030033 6/3/2562

1109 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าด่ืม 6,300.00 4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลับูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลับูรพา น้ าด่ืม 600 ml. จัเดตรียมเพ่ือ
บริการแก่ผู้พักอาศัยในหอพัก

PR2600062030039 11/3/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1110 1,200.00 เฉพาะเจาะจง หจก.คณิศร หจก.คณิศร น้ าด่ืมถ้วย จัดเตรียมส าหรับ
บริการแก่ผู้ปกครองและนิสิตท่ีมา
ติดต่อประสานงานกับวิทยาลัย
นานาชาติ

PR2600062030039 11/3/2562

1111 ขอความเห็นชอบในการค่าถ่ายเอกสารส่วนเกิน
เดือนกพ.62

4,929.75           4,929.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นค่าถ่ายเอกสารส่วนเกินของ
เคร่ืองถ่ายเอกสารส าหรับนิสิต 
เพ่ือเป็นการบริการในการจัดท า
เอกสาร ชีท เรียน ส าหรับนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติ

PR2600062030048 11/3/2562

1112 ขอความเห็นชอบในการจัดหาของท่ีระลึกงานท าบุญ
ครบรอบ 16 ปีวิทยาลัยนานาชาติ

18,511.00         18,511.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.พี. ไดคัต จ ากัด บริษัท เอส.พี. ไดคัต จ ากัด เป็นของท่ีระลึกท าบุญประจ าปีใน
โอกาศวันคล้ายวันสถาปนา
ครบรอบ 16 ปีวิทยาลัยนานาชาติ 
ให้บุคลากรและนิสิตเกิดความรัก 
ความผูกพัน เป็นการสร้างความ
สามัคคี และเพ่ือความเป็นสิริ
มงคลให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากรและนิสิต

PR2600062030050 11/3/2562

1113 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 5,000.00           1,450.00 เฉพาะเจาะจง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง น.ส. นิภาพร แสงสว่าง เพ่ือจัดเตรียมส าหรับส ารองใช้ใน
การซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์หอพักท่ี
ช ารุดหรือเส่ือมสภาพ

PR2600062030008 12/3/2562

1114 ขอความเห็นชอบในการจัดหาเคร่ืองไทยธรรม  
พวงมาลัย ธูป เทียน สายสิจน์ ของไหว้

17,000.00             270.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศึกษาภัณฑ์ ชลบุรี ร้านศึกษาภัณฑ์ ชลบุรี เพ่ือใช้ในงานท าบุญวันคล้ายวัน
สถาปนาวิทยาลัยนานาชาติให้
บุคลากรและนิสิตเกิดความรัก 
ความผูกพัน เป็นการสร้างความ
สามัคคี และเพ่ือความเป็นสิริ
มงคลให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากรและนิสิต

PR2600062030052 14/3/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1115           1,365.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) เพ่ือใช้ในงานท าบุญวันคล้ายวัน
สถาปนาวิทยาลัยนานาชาติให้
บุคลากรและนิสิตเกิดความรัก 
ความผูกพัน เป็นการสร้างความ
สามัคคี และเพ่ือความเป็นสิริ
มงคลให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากรและนิสิต

PR2600062030052 14/3/2562

1116           1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ ร้านดอกไม้เจียมจิตต์ เพ่ือใช้ในงานท าบุญวันคล้ายวัน
สถาปนาวิทยาลัยนานาชาติให้
บุคลากรและนิสิตเกิดความรัก 
ความผูกพัน เป็นการสร้างความ
สามัคคี และเพ่ือความเป็นสิริ
มงคลให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากรและนิสิต

PR2600062030052 14/3/2562

1117             435.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจาน ขาม บางแสน ร้านจาน ขาม บางแสน เพ่ือใช้ในงานท าบุญวันคล้ายวัน
สถาปนาวิทยาลัยนานาชาติให้
บุคลากรและนิสิตเกิดความรัก 
ความผูกพัน เป็นการสร้างความ
สามัคคี และเพ่ือความเป็นสิริ
มงคลให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากรและนิสิต

PR2600062030052 14/3/2562

1118           6,605.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองใหม่สังฆทาน ร้านเมืองใหม่สังฆทาน เพ่ือใช้ในงานท าบุญวันคล้ายวัน
สถาปนาวิทยาลัยนานาชาติให้
บุคลากรและนิสิตเกิดความรัก 
ความผูกพัน เป็นการสร้างความ
สามัคคี และเพ่ือความเป็นสิริ
มงคลให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากรและนิสิต

PR2600062030052 14/3/2562

หนา้ 104



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1119             800.00 เฉพาะเจาะจง หสม.เก้ือกูล หสม.เก้ือกูล เพ่ือใช้ในงานท าบุญวันคล้ายวัน
สถาปนาวิทยาลัยนานาชาติให้
บุคลากรและนิสิตเกิดความรัก 
ความผูกพัน เป็นการสร้างความ
สามัคคี และเพ่ือความเป็นสิริ
มงคลให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากรและนิสิต

PR2600062030052 14/3/2562

1120             800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ่าวสาว ร้านบ่าวสาว เพ่ือใช้ในงานท าบุญวันคล้ายวัน
สถาปนาวิทยาลัยนานาชาติให้
บุคลากรและนิสิตเกิดความรัก 
ความผูกพัน เป็นการสร้างความ
สามัคคี และเพ่ือความเป็นสิริ
มงคลให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากรและนิสิต

PR2600062030052 14/3/2562

1121             800.00 เฉพาะเจาะจง นายกิติพงษ์  วัฒนศิริ นายกิติพงษ์  วัฒนศิริ เพ่ือใช้ในงานท าบุญวันคล้ายวัน
สถาปนาวิทยาลัยนานาชาติให้
บุคลากรและนิสิตเกิดความรัก 
ความผูกพัน เป็นการสร้างความ
สามัคคี และเพ่ือความเป็นสิริ
มงคลให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากรและนิสิต

PR2600062030052 14/3/2562

1122 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 5,400.00 3,400.00 เฉพาะเจาะจง นายศตพร  ศุภวาที นายศตพร  ศุภวาที วัสดุใช้ในโครงการ “Plastic 
Straw Suck (ไม่หลอดนะ)”

PR2600062030054 14/3/2562

1123 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุกัญญา จีนเมือง นางสุกัญญา จีนเมือง วัสดุใช้ในโครงการ “Plastic 
Straw Suck (ไม่หลอดนะ)”

PR2600062030054 14/3/2562

1124 1,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.นภัทร หาญมุ่งธรรม น.ส.นภัทร หาญมุ่งธรรม วัสดุใช้ในโครงการ “Plastic 
Straw Suck (ไม่หลอดนะ)”

PR2600062030054 14/3/2562

1125 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุ 9,603.00             145.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บัณฑิต สแตช่ันเนอร่ี บริษัท บัณฑิต สแตช่ันเนอร่ี วัสดุใช้ในโครงการ “Menstrual 
Cup; One for a Healthy, Eco-
Friendly Period”

PR2600062030055 14/3/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1126           5,958.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.อินทราณี เตซะวิจิตรวงศ์ น.ส.อินทราณี เตซะวิจิตรวงศ์ วัสดุใช้ในโครงการ “Menstrual 
Cup; One for a Healthy, Eco-
Friendly Period”

PR2600062030055 14/3/2562

1127           1,500.00 เฉพาะเจาะจง นายวชิรพล  ศรีวานิชภูมิ นายวชิรพล  ศรีวานิชภูมิ วัสดุใช้ในโครงการ “Menstrual 
Cup; One for a Healthy, Eco-
Friendly Period”

PR2600062030055 14/3/2562

1128           1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้า เอ็ม-เอส โฆษณา ร้านค้า เอ็ม-เอส โฆษณา วัสดุใช้ในโครงการ “Menstrual 
Cup; One for a Healthy, Eco-
Friendly Period”

PR2600062030055 14/3/2562

1129           1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวันธวัช เรืองศรี นายวันธวัช เรืองศรี วัสดุใช้ในโครงการ “Menstrual 
Cup; One for a Healthy, Eco-
Friendly Period”

PR2600062030055 14/3/2562

1130 ขอความเห็นชอบในการจัดเช่าเต้นท์ 1,000.00             800.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ เท่งเจียว นายสุเทพ เท่งเจียว เพือใช้ในงานท าบุญประจ าปีใน
โอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
ครบรอบ 16 ปีวิทยาลัยนานาชาติ 
ให้บุคลากรและนิสิตเกิดความรัก 
ความผูกพัน เป็นการสร้างความ
สามัคคี และเพ่ือความเป็นสิริ
มงคลให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ 
บุคลากรและนิสิต

PR2600062030051 14/3/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1131 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเปล่ียนแบตเตอร่ี 9,000.00           8,741.90 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามแบตเตอร่ี
อิเลคทรอนิคส์

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยามแบตเตอร่ี
อิเลคทรอนิคส์

ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีว่า พบไฟ
ฉุกเฉินไม่ติด และประตูสแกนน้ิว
ไม่ได้ จึงได้แจ้งช่างเข้าตรวจสอบ
พบว่าต้องเปล่ียนแบตเตอร่ีไฟ
ฉุกเฉินอาคารเรียนและแบตเตอร่ี
เคร่ืองสแกนน้ิวอาคารหอพักนิสิต
และอาคารเรียน เน่ืองจาก
เส่ือมสภาพจากอายุการใช้งาน

PR2600062030057 15/3/2562

1132 ขอความเห็นชอบในการจัดหายารักษาโรค 6,000.00           5,747.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรฟาสซิโน  จ ากัด บริษัท โปรฟาสซิโน  จ ากัด จัดเตรียมส าหรับเบิกท่ีห้องพัก
อาคารหอพักนิสิตวิทยาลัย
นานาชาติ เป็นการเตรียมรักษา
อาการเบ้ืองต้น

PR2600062030058 18/3/2562

1133 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือใช้ในการเรียนการ
สอน

34,549.50         34,549.50 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติและเสนอแนะ
หนังสือเพ่ือใช้บริการค้นคว้าใน
ห้องสมุด

PR2600062030070 20/3/2562

1134 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือใช้ในการเรียนการ
สอน

12,289.50         12,289.50 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติและเสนอแนะ
หนังสือเพ่ือใช้บริการค้นคว้าใน
ห้องสมุด

PR2600062030071 20/3/2562

1135 ขอความเห็นชอบในการจัดหาสายสัญญาณ VGA 5,000.00           2,675.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

บริษัท วี.ที.ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด

จัดเตรียมส าหรับทดแทน
สายสัญญาณเดิมท่ีช ารุดและ
เส่ือมสภาพ

PR2600062030062 20/3/2562

1136 ขอความเห็นชอบในการจัดหาวัสดุใช้ในส านักงาน 5,000.00           4,790.97 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท ซีโอแอล จ ากัด (มหาชน) เพ่ือจัดเตรียมส าหรับใช้ใน
ส านักงาน ในงานด้านเอกสารของ
ส านักงานและคณาจารย์

PR2600062030056 20/3/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1137 ขอความเห็นชอบในการจัดหากระเป๋าผ้าสปันปอนด์ ใช้
ในโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

28,087.50         28,087.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พัชรนันท์ ซีเล็คช่ัน จ ากัด บริษัท พัชรนันท์ ซีเล็คช่ัน จ ากัด จัดเตรียมส าหรับมอบให้แก่ผู้เข้า
บูทประชาสัมพันธ์วันต่่ังบูทเด็กดี 
วันท่ี 20 เมย.62

PR2600062030063 20/3/2562

1138 ขอความเห็นชอบจัดหาดินสอไม้2B ใช้ในโครงการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

25,680.00         25,680.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเม่ียม ไลน์เอจ บลูม จ ากัด บริษัท พรีเม่ียม ไลน์เอจ บลูม จ ากัด จัดเตรียมส าหรับมอบให้แก่
ผู้ร่วมงานในบูทเด็กดีวันท่ี 20 
เมย.62

PR2600062030064 20/3/2562

1139 ขอความเห็นชอบในการจัดหาสถานท่ีในการจัดประชุม 5,950.00           5,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

บริษัท เอราวัณ โกรท เมเนจเม้นท์ 
จ ากัด

เพ่ือโครงการศึกษาดูงานการ
บริหารงานโรงแรมในเขตเมือง
พัทยา ประกอบรายวิชาก การ
จัดการธุรกิจท่องเท่ียวและการ
ปฏิบัติงาน (Tourism Business 
Management and Operation)

PR2600062030069 21/3/2562

1140 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าด่ืม 4,800.00           4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลับูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลับูรพา น้ าด่ืม 600 ml. จัเดตรียมเพ่ือ
บริการแก่ผู้พักอาศัยในหอพัก

PR2600062030072 26/3/2562

1141 ขอความเหชอบในการจัดจ้างตัดต่อวีดีโอ ในโครงการ 4,000.00           4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพัสกร  หนูผุด นายพัสกร  หนูผุด เพ่ือให้นิสิตกลุ่มวิชา Sustainable
 Chain โซ่อุปทานแบบย่ังยืน ได้
เพ่ิมพูนประสบการณ์เก่ียวกับการ
บริหารจัดการโครงการ

PR2600062030080 27/3/2562

1142 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือ 45,900.00         45,900.00 เฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นส่ือประกอยการเรียน
การสอนในรายวิชาของนิสิต
วิทยาลัยนานาชาติและเสนอแนะ
หนังสือเพ่ือใช้บริการค้นคว้าใน
ห้องสมุด

PR2600062030086 28/3/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1143 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซ่อมเเซม
เคร่ืองปรับอากาศอาคารหอพักนิสิต

15,461.50         15,461.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

บริษัท พี. พิณ ภัณ แอร์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากัด

ได้รับแจ้งจาเจ้าหน้าท่ีและผู้พัก
อาศัยว่าพบเคร่ืองปรับอากาศ
ช ารุด หลายรายการ จึงได้แจ้งช่าง
เข้าด าเนินการตรวจสอบและ
ซ่อมแซม

PR2600062030085 28/3/2562

1144 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างซักผ้าปูท่ีนอน  เดือน 
เม.ย. 62

32,100.00         32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด บริษัท ไฟฟ์ ลีดเดอร์ กรุ๊ป จ ากัด เพ่ือบริการซักผ้าปูท่ีนอนส าหรับ
ห้องปฏิบัติการโรงแรมอาคาร
หอพักนิสิต

PR2600062030093 29/3/2562

1145 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีงานหอพัก

96,000.00         96,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนพรัตน์ ครุฑปราการ นางสาวนพรัตน์ ครุฑปราการ เพ่ือช่วยปฏิบัติงานงานบริหาร
ท่ัวไป (หอพัก) เช่น ดูแลความ
เรียบร้อยท่ัวไปหอพักฯ ให้อยู่ใน
สภาพท่ีสะอาด และพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ รับ-คืน กุญแจห้องพัก 
ประสานงานกับผู้พักอาศัย และ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับ
ห้องพักจัดเตรียมการบริการต่างๆ
 ของหอพักให้มีความพร้อมรับผู้
เข้าพักตลอดเวลา ฯลฯ

PO2600062040002 29/3/2562

1146 ขอความเห็นชอบในการจัดจ้าเหมาบริการผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร

108,000.00       108,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวปิยมาภรณ์ เรืองประดิษฐ์ นางสาวปิยมาภรณ์ เรืองประดิษฐ์ เพ่ือช่วยปฏิบัติงานบริการวิชาการ 
เช่น จัดพิมพ์ และประสานงาน
โครงการต่างๆ พร้อมท้ัง
ด าเนินการ ด้านเอกสารต่างๆ 
ของผู้มาติดต่อชาวต่างประเทศ 
ดูแลและประสานงานต่างๆ 
เก่ียวกับเอกสารของผู้บริหาร

PO2600062040001 29/3/2562

1147 ขอความเห็นชอบในการจัดหาหนังสือพิมพ์เดือน 
เมษายน 2562

2,000.00           2,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเกษากร ร้านเกษากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้แก่นิสิต
วิทยาลัยนานาชาติด้านเศรษฐกิจ
และสังคม

PR2600062030090 29/3/2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตก
ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม พ.ศ. 2562
มหำวิทยำลัยบูรพำ

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

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1148 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ าด่ืม 9,600.00           9,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลับูรพา ร้านค้าสวัสดิการ มหาวิทยาลับูรพา น้ าด่ืม 600 ml. จัเดตรียมเพ่ือ
บริการแก่ผู้พักอาศัยในหอพัก

PR2600062030092 29/3/2562

1149 ขอความเห็นชอบในการจัดหาน้ ามันรถจักรยานยนตร์ 
เดือน เม.ย.62

400.00             400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงศ์ทรายทอง เพ่ือจัดเตรียมส าหรับเติม
จักรยานยนต์ ของพนักงานเดิน
เอกสารของวิทยาลัย

PR2600062030091 29/3/2562
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